
 
Uchwała Nr XLII/367/2014 

Rady Gminy Zarszyn 
z dnia 10 września 2014 r. 

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn  
 
Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 
poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 
86 z późn. zm.) Rada Gminy Zarszyn 

 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
1.  W związku z negatywną oceną wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia 

pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" realizowanego ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu 
priorytetowego pn. System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme), Część 1) 
"Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" skreśla się przedsięwzięcie 
zaplanowane na lata 2014 - 2015 w kwocie ogółem 2.300.000,00 zł, z tego w 2014 roku - 
1.000.000,00 zł, a w 2015 roku - 1.300.000,00 zł.  

2. W związku z podpisaniem aneksu na realizację przedsięwzięć realizowanych przez szkoły z terenu 
gminy Zarszyn w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmniejsza się wartość ogólna 
projektów o kwotę 5.292,00 zł, z tego w roku 2014 o kwotę 5.292,00 zł, z tego na:     

        
A. Projekcie pn. "Nauka - naszą szansą" - realizowanym przez Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej 

w Długiem" w latach 2013-2015 zmniejszają się planowane nakłady o kwotę 756,00 zł. 
B. Projekcie pn. "Czerpiemy radość z nauki" - realizowanym przez Gimnazjum w Zarszynie w latach 

2013-2015 zmniejszają się planowane nakłady o kwotę 756,00 zł. 
C. Projekcie pn. "Każdy uczeń jest zdolny- dajmy mu szansę" - realizowanym przez Szkołę 

Podstawową w Bażanówce w latach 2013-2015 zmniejszają się planowane nakłady o kwotę 
756,00 zł. 

D. Projekcie pn. "Moja ścieżka do prymusa w SP Jaćmierz" - realizowanym przez Szkołę Podstawową 
w Jaćmierzu w latach 2013-2015 zmniejszają się planowane nakłady o kwotę 756,00 zł. 

E. Projekcie pn. "Nauka - naszą pasją" - realizowanym przez Szkołę Podstawową w Długiem w latach  
2013 -2015 zmniejszają się planowane nakłady o kwotę 756,00 zł. 

F. Projekcie pn. "Podajmy dzieciom pomocną dłoń" realizowanym przez Szkołę Podstawową 
w Nowosielcach w latach 2013-2015 zmniejszają się planowane nakłady o kwotę 756,00 zł. 

G. Projekcie pn. "Równanie szans" realizowanym przez  Szkołę Podstawową w Zarszynie w latach 
2013-2015 zmniejszają się planowane nakłady o kwotę 756,00 zł. 

3.   Zmniejsza się limit zobowiązań w 2015 r. związany z realizacją przedsięwzięć, o których mowa   

       w ust.1 i 2 o kwotę 1.300.000,00 zł. 

4.  Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4  ustawy o finansach publicznych                           

    realizowanych w latach 2014-2015 po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
 
 
 
 



§ 2 
Upoważnia się Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, 
o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych po zmianach 
w załączniku Nr 2: 
1. Dotyczących wydatków bieżących:  

 w 2015 r. w kwocie 188.131,89 zł, 
 

§ 3 
1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2014 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 551 
Wójta Gminy Zarszyn z dnia 10 lipca 2014 r., Uchwałą Nr XLII/360/2014 Rady Gminy Zarszyn z dnia 31 
lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 561 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 29 sierpnia 2014 r., Uchwałą Nr 
XLII/365/2014 Rady Gminy Zarszyn z dnia 10 września 2014 r. oraz Uchwałą Nr XLII/366/2014 r. Rady 
Gminy Zarszyn z dnia 10 września 2014 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2025 przyjętej Uchwałą 
Nr XXXV/316/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. po zmianach. 
2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025: 
  
W roku 2014: 
1. Nastąpiło zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 78.815,77 zł, 
z tego: 
Dochody bieżące wzrosły o kwotę 197.159,23 zł, 
Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 275.975,00 zł. 
 
2. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 218.119,27 zł, 
z tego: 
Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 651.994,13 zł, 
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 870.113,40 zł. 
 
3. Nastąpiło zmniejszenie przychodów o kwotę 139.303,50 zł. 
4. Nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 139.303,50 zł. 
5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 170.696,50 zł. 
 
W roku 2015 
1. Nastąpiło zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 368.832,65zł. 
z tego: 
Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 368.832,65 
 
2. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 1.123.832,65 zł, 
z tego: 
Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 176.167,35 zł, 
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.300.000,00 zł. 
 
3. Nastąpiło zmniejszenie przychodów o kwotę 819.000,00 zł. 
4. Nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 755.000,00 zł. 
5. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 64.000,00 zł. 
6. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 894.303,50 zł. 
 
 
W roku 2016 
1. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 64.000,00 zł, 
z tego: 
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 64.000,00 zł. 
 



2. Nastąpiło zmniejszenie rozchodów o kwotę 64.000,00 zł. 
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 64.000,00 zł. 
4. Nastąpiło zmniejszenie  kwoty długu o kwotę 830.303,50 zł. 
 
W roku 2017 
1. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 74.000,00 zł, 
z tego: 
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 74.000,00 zł. 
 
2. Nastąpiło zmniejszenie rozchodów o kwotę 74.000,00 zł. 
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 74.000,00 zł. 
4. Nastąpiło zmniejszenie  kwoty długu o kwotę 756.303,50 zł. 
 
W roku 2018 
1. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 19.000,00 zł, 
z tego: 
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 19.000,00 zł. 
 
2. Nastąpiło zmniejszenie rozchodów o kwotę 19.000,00 zł. 
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 19.000,00 zł. 
4. Nastąpiło zmniejszenie  kwoty długu o kwotę 737.303,50 zł. 
 
W roku 2019 
1. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 79.000,00 zł, 
z tego: 
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 79.000,00 zł. 
 
2. Nastąpiło zmniejszenie rozchodów o kwotę 79.000,00 zł. 
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 79.000,00 zł. 
4. Nastąpiło zmniejszenie  kwoty długu o kwotę 658.303,50 zł. 
 
W roku 2020 
1. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 144.000,00 zł, 
z tego: 
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 144.000,00 zł. 
 
2. Nastąpiło zmniejszenie rozchodów o kwotę 144.000,00 zł. 
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 144.000,00 zł. 
4. Nastąpiło zmniejszenie  kwoty długu o kwotę 514.303,50 zł. 
 
W roku 2021 
1. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 174.000,00 zł, 
z tego: 
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 174.000,00 zł. 
2. Nastąpiło zmniejszenie rozchodów o kwotę 174.000,00 zł. 
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 174.000,00 zł. 
4. Nastąpiło zmniejszenie  kwoty długu o kwotę 340.303,50 zł. 
 
W roku 2022 
1. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 174.000,00 zł, 
z tego: 
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 174.000,00 zł. 
 



2. Nastąpiło zmniejszenie rozchodów o kwotę 174.000,00 zł. 
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 174.000,00 zł. 
4. Nastąpiło zmniejszenie  kwoty długu o kwotę 166.303,50 zł. 
 
W roku 2023 
1. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 220.545,81 zł, 
z tego: 
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 220.545,81 zł. 
 
2. Nastąpiło zmniejszenie rozchodów o kwotę 220.545,81 zł. 
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 220.545,81 zł. 
4. Nastąpiło zwiększenie  kwoty długu o kwotę 54.242,31 zł. 
 
W roku 2024 
1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 80.629,50 zł, 
z tego: 
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 80.629,50 zł. 
 
2. Nastąpiło zwiększenie rozchodów o kwotę 80.629,50 zł. 
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 80.629,50 zł. 
4. Nastąpiło zmniejszenie  kwoty długu o kwotę 26.387,19 zł. 
 
W roku 2025 
1. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 26.387,19zł, 
z tego: 
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 26.387,19 zł. 
 
2. Nastąpiło zmniejszenie rozchodów o kwotę 26.38719 zł. 
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę26.387,19 zł. 
 
 
3. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2025 
po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
 

§ 4 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 


