
Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XXIII/183/2012 Rady Gminy 

Zarszyn z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2012-2022 

 

 
Nastąpiła zmiana w planowanych dochodach i wydatkach w stosunku do ostatnich zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2012-2022 r.: 

 

ROK 2012 

 

Dochody 

Dochody  gminy w 2012 roku uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 145 002,39 zł, z czego 

dochody bieżące wzrosły o kwotę 175 016,61 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 

320 019,00 zł. 

Zmiany w planie dochodów dokonano na podstawie: 

1. decyzji Wojewody Podkarpackiego na realizacje zadań zleconych z przeznaczeniem na 

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne (zwiększenie o kwotę 5 425,00 zł), 

2. decyzji Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zwiększenie o kwotę 50 400,00 zł), 

3. decyzji Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych z przeznaczeniem dla gmin 

województwa podkarpackiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu 

sołeckiego w 2011 r. (zwiększenie o kwotę 63 349,47 zł), 

4. decyzji Ministra Finansów zmniejszającej część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy 

Zarszyn na rok 2012 r. (zmniejszenie o kwotę 4 711,00 zł), 

5. decyzji Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na 

sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do 

spraw awansu zawodowego nauczycieli (zwiększenie o kwotę 528,00 zł), 

6. decyzji Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na 

wypłatę zasiłków i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zmniejszenie o kwotę 19 

938,00 zł), 

7. decyzji Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych, w tym na zapewnienie 

środków jako wkład własny dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów 

systemowych w ramach Priorytetu VII, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki (zwiększenie o kwotę 19 938,00 zł), 

8. decyzji Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na 

realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

(zwiększenie  o kwotę 28 000,00 zł), 

9. decyzji Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na 

pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych 

osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady 

Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. (zwiększenie o kwotę 2 800,00 zł), 

10. umowy o dofinansowanie zadania realizowanego w zakresie usuwania skutków klęsk 

żywiołowych pn: "Odbudowa dróg gminnych w Posadzie Zarszyskiej nr ewid. dz. 166 w km 

0+000-0+120 i nr ewid. dz.182 w km 0+000-0+090" (zmniejszenie o kwotę 208,00 zł), 



11. Aneksu do umowy na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy pn: "PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji 

Publicznej" (zmniejszenie o kwotę 293 811,00 zł), 

12. umowy z Ministrem Sportu na realizację zadania pn: "Budowa kompleksu boisk sportowych 

w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko 

wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) przy SP i Gimnazjum 

w miejscowości Długie" (zmniejszenie o kwotę 26 000,00 zł), 

13. wpływów za organizację stoiska informacyjnego podczas "Święta Chleba" w dniu 

02.09.2012 r. od Fundacji Programu Pomocy dla Rolnictwa "FAPA" (zwiększenie o kwotę  

4 065,04 zł), 

14.  darowizny OSP w Odrzechowej na zakup motopompy TOHATSU VC (zwiększenie o kwotę 

534,00 zł), 

15. wpływów z tytuły podatku od nieruchomości (zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł), 

16. wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (zwiększenie 

o kwotę 4 626,10 zł), 

17. wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (zwiększenie o kwotę 5 000,00 

zł). 

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów w 2012 roku wynosi 30 060 056,39 zł. 

 

Wydatki 

Wydatki w roku 2012 zmniejszyły się ogółem o kwotę 145 002,39 zł, z czego wydatki bieżące 

wzrosły o kwotę 269 032,61 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 414 035,00 zł.  

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 263 Wójta Gminy Zarszyn 

z dnia 31 sierpnia 2012 r. oraz Uchwały Nr XXIII/184/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 25 

września 2012 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów. W związku z otrzymaniem 

aneksu do umowy na realizacje projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji 

Publicznej" zmniejszają się wydatki majątkowe na realizację projektu w 2012 r. o kwotę ogółem 

388 361,00 zł. Zmniejszeniu uległy także wydatki majątkowe na zadaniach: 

 "Odbudowa dróg gminnych w Posadzie Zarszyńskiej nr ewid. dz. nr 166 w km 0+000-0+120 

i nr ewid. dz. 182 w km 0+000-0+090" - 208,00 zł, 

 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "moje boisko - Orlik 2012" 

(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) 

przy SP i Gimnazjum w miejscowości Długie - 26 000,00 zł. 

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 534,00 zł nastąpiło w tytułu otrzymania 

darowizny od OSP w Odrzechowej na zakup motopompy "TOHATSU VC".  

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków w 2012 roku wynosi 28 840 433,99 zł. 

 

ROK 2013  

 

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 zmienił się termin realizacji w/w przedsięwzięcia na lata 2012 - 2013.   

Dlatego w 2013 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn 

polegających na:   

 

1. Zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 325 475,00 zł, 



z tego:  

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 325 475,00 zł. 

 

2. Zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 325 475,00 zł, 

z tego: 

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 325 475,00 zł. 

  

 

Wskaźniki z art.243 ufp  

Do obliczania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2013 

i 2014 przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania budżetu 2011 roku, a nie wartości planowane 

wykazane w sprawozdaniach za trzy kwartały tego roku.  

Dlatego relacja (Db+Sm-Wo)/Do, o której mowa w art. 243 dla wykonania 2011 r. wynosi 

3,81%.  

Do obliczania przyjęto następujące dane: 

 Db - 23 588 208,05 zł, 

 Sm - 377 724,44 zł, 

 Wb - 22 942 856,93 zł, 

 Do - 26 830 627,16 zł. 

Przeliczając maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat z art. 243 ufp dla 2013 i 2014 roku przy 

relacji za 2011 r. - 3,81% stwierdzamy, że wynosi on: 

 - 2013 - 4,95 %, 

 - 2014 - 9,59 %. 

W związku z powyższym w 2014 roku spełniony jest wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp 

po uwzględnieniu art. 224 ustawy, ponieważ relacja planowanej łącznej kwoty spłaty 

zobowiązań wynosi 9,28 % jest mniejsza od maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty, 

który wynosi 9,59%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


