
Uchwała Nr XXIII/183/2012 
Rady Gminy Zarszyn 

z dnia 25 września 2012 r. 
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2012 - 2022 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 229, art. 231 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
Rada Gminy Zarszyn 

 
uchwala, co następuje 

 
 

§ 1 
1. W związku z otrzymaniem Aneksu do Umowy Nr SI.III.0784/1-3/10 na realizację projektu 

"PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" oraz aktualizacją harmonogramu 
rzeczowo - finansowego zmienia się termin realizacji w/w przedsięwzięcia na lata 2012 - 
2013. Zmianie ulega także wartość realizowanego projektu w poszczególnych latach i po 
zmianach wynosi 585 144,00 zł. 

2. Zwiększa się limit zobowiązań w 2013 r. związany z realizacją przedsięwzięć o kwotę 
382 912,00 zł. 

3. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych 
realizowanych w latach 2012 - 2013 po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2 

Upoważnia się Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań z realizacją przedsięwzięć, 
o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych po 
zmianach w załączniku Nr 2, dotyczących wydatków majątkowych w roku 2013 w kwocie 
3 149 785,00 zł.   

 
§ 3 

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2012 rok wprowadzonymi Zarządzeniem 
Nr 263 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 31 sierpnia 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/184/2012 Rady 
Gminy Zarszyn z dnia 25 września 2012 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022 
przyjętej Uchwałą Nr XVI/116/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 25 stycznia 2012 r. po zmianach. 
  
2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022: 
  
W roku 2012: 
1. Nastąpiło zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 145 002,39 zł, 
z tego:  



Dochody bieżące wzrosły o kwotę 175 016,61 zł, 
Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 320 019,00 zł. 
 
2. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 145 002,39 zł, 
z tego: 
Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 269 032,61 zł, 
z tego: 
wydatki bieżące na obsługę długu wzrosły o kwotę 30 000,00 zł,w tym odsetki i dyskonto - 
30 000,00 zł 
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 414 035,00 zł. 
 
W roku 2013: 
1. Nastąpiło zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 325 475,00 zł, 
z tego:  
Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 325 475,00 zł. 
 
2. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 325 475,00 zł, 
z tego: 
Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 325 475,00 zł. 
 
 
3. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 - 
2022 po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 


