
Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia             

8 czerwca 2011 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn 

na lata 2011-2021  

 

Dochody: 

Nastąpił wzrost dochodów w stosunku do ostatnich zmian wieloletniej prognozy finansowej  

o kwotę ogółem 195 711,09 zł w roku 2011 i 560 000 zł w roku 2012.  

W roku 2011  dochody bieżące wzrosły o kwotę 181 711,09 zł, a dochody majątkowe o kwotę 

14 000 zł (wpływy ze sprzedaży drewna).  Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie 

decyzji o zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 

gminie i zadań własnych oraz  faktycznie zrealizowanych dochodów przyjętych 

Zarządzeniem nr 50 Wójta Gminy Zarszyn  z dnia 23.05.2011 r. oraz Uchwałą Nr 

VIII/38/2011 Rady Gminy Zarszyn dnia 8 czerwca 2011 r. Po dokonanych zmianach 

planowana wysokość dochodów 2011 roku wynosi 32 803 048,07 zł. 

W roku 2012 zwiększono planowane dochody o kwotę 560 000 zł. Zaplanowano dochody 

majątkowe związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach 

działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie 

inwestycyjne, które będzie realizowane w 2011 – 2012 roku, a środki wpłyną do budżetu po 

jego rozliczeniu w kwocie 500 000 zł w 2012 roku. Ponadto zaplanowano sprzedaż majątku w 

kwocie 60 000 zł (planowana sprzedaż nieruchomości w Posadzie Zarszyńskiej). 

W pozostałych latach – 2013-2021 nie dokonano zmian w planowanych dochodach. 

 

Wydatki: 

 

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących w roku 2011 o kwotę 147 611,09 zł, przyjętych do 

budżetu Zarządzeniem Nr 50 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 23.05.2011 r. oraz Uchwałą Nr 

VIII/38/2011 Rady Gminy Zarszyn dnia 8 czerwca 2011 r. Wzrost nastąpił na zadania 

związane z bieżącą realizacją zadań jakie stoją przed gminą. 

W 2012 roku zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4 168,06 zł, związku z przesunięciem 

wydatków bieżących na wydatki związane z obsługą długu i spłatą kredytów zaciągniętych           

w 2011 roku. 

 

 

Wolne środki 

 

Przyjęto do budżetu gminy wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy,             

w kwocie 504 331,94 zł 

 

 

Wydatki majątkowe: 

 

Wzrosły  wydatki majątkowe w 2011 roku o kwotę 1 113 100  zł, związku z: 

 zwiększeniem wartości zadania pn: „Rozbudowa stadionu wraz z modernizacją 

nawierzchni boiska piłkarskiego w miejscowości Długie , w Gminie Zarszyn” o 

wykonanie dodatkowych robót budowlanych w kwocie 65 000 zł, 

 wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa sieci 

kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni” o wartości 1 000 000 zł, 

 rozbudowa monitoringu w budynku Gimnazjum w Długiem polegająca na 

dodatkowym zakupie 3 kamer w kwocie o 2 000 zł, 



 zwiększenie wartości zadania związanego z wykonaniem nowych nawierzchni dróg o 

46 100 zł. 

 

Przychody  

 

W roku 2011 wzrosły przychody gminy o kwotę 560 668,06 zł w tytułu kredytów i pożyczek 

na częściowe pokrycie deficytu w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych. 

  

Rozchody: 

 

W 2012 roku zwiększono rozchody o kwotę 560 668,06 zł na spłatę zaciągniętych kredytów    

i pożyczek w roku 2011. 

 

 

 


