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Uchwała  Nr  XIV/87/2016 

Rady Gminy Stanisławów 

z dnia  26 stycznia  2016 r. 

 

 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na 

lata   2016 – 2024 

 

 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2015 r.  poz. 1515 z późn. zm. ),  art. 226, 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów 

uchwala co następuje: 

   

 

§  1 

 

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 

2024 polegających na: 

1) wydłużeniu okresu prognozy o dwa lata tj. do roku 2026 i zmianie nazwy załącznika 

Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie: „Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  Gminy  

Stanisławów na lata 2016 – 2026”, 

2)  zmianach zawartych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  Gminy  

Stanisławów na lata 2016 – 2026”, 

3)  Zmian zawartych w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy 

Stanisławów na lata 2016 – 2024”, do niniejszej uchwały. 

 

 

§  2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

 

 

§  3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

         Przewodniczący 

             Rady Gminy Stanisławów 

 

         

            Elżbieta  Król 

 
Sporządziła: 

Czesława Kaim – Skarbnik Gminy 
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Objaśnienia   

 

 
 W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024 (WPF) 

uchwalonej uchwałą Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Stanisławów w dniu 29 grudnia 2015 r. 

wydłuża się okres prognozy o dwa lata i w związku z tym cały okres prognozy obejmował 

będzie lata 2016 – 2026, pozostałe zmiany dokonane są w związku ze zmianą  budżetu Gminy 

Stanisławów na rok 2016, a także zmianą wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne. 

 

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 

Stanisławów na lata 2016 – 2026”, dotyczą zaktualizowania prognozy na rok 2016 w związku 

ze zmianami w budżecie gminy na rok 2016 gdzie:  

1. W budżecie gminy na rok 2016 zaplanowano zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Prądzewo – Kopaczewo i Retków gm. 

Stanisławów” (Dział 900 rozdz. 90001 § 6057 i 6059), którego częściowe 

finansowanie zaplanowano ze środków budżetu UE. Obecnie, z takiego 

dofinansowania Gmina nie będzie mogła skorzystać ze względu na niespełnienie 

wymogów formalnych. 

Jednocześnie, istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej w postaci 

preferencyjnej pożyczki, częściowo umarzalnej, ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie ogłoszono 

zasady udzielania dofinansowania inwestycji ze środków tego Funduszu. 

W związku z tym zachodzi konieczność zmiany źródeł finansowania tej inwestycji tj. 

zmniejszenie wydatków w § 6057 – 1 032 000  zł. i 6059 - 1 118 000 zł. i zwiększenie 

wydatków w § 6050 na łączną kwotę 2 150 000 zł. 

 

      2. W związku z powyższym w tabeli Nr 6 do uchwały budżetowej ulegają zmianie:  

1) przychody budżetu z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 

952) – zwiększenie o 1 690 000 tj. z kwoty 2 353 000 zł. do kwoty 4 043 000 zł. w 

tym pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu (zwiększenie o 

1 690 000 zł), 

2) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903) – zmniejszenie o 

1 690 000 tj. z kwoty 2 960 000 zł. do kwoty 1 270 000 zł.  

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu w roku 2016 nie ulega zmianie (rub. 

3), ale ma to wpływ na możliwość spłat rat pożyczek i kredytów oraz dług gminy w 

latach 2017 – 2026. Kwotę długu gminy (rub.6) oraz spłatę rat pożyczek i kredytów 

wydłuż się do roku 2026 (rub. 10 i 10.1) 

3. Kwoty dochodów i wydatków ogółem nie ulegają zmianie , natomiast  w roku 2016, o 

kwotę 50 000 zł. ulegają zmniejszeniu wydatki bieżące (rub. 2.1), i zwiększeniu 

wydatki majątkowe (rub. 2.2).  Jest to związane z wprowadzeniem nowego zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Stanisławowie na 

odcinku od ul. Radzymińskiej do ul. Mickiewicza”. 

 

 Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2026 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 



 3 

Zmiany dokonane w załączniku Nr 2  „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy 

Stanisławów na lata 2016 – 2026” dotyczą zmian limitów wydatków następujących 

przedsięwzięć: 

 

w poz. 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczą przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Prądzewo – Kopaczewo i Retków gm. 

Stanisławów” (Dział 900 rozdz. 90001 § 6057 i 6059), którego częściowe finansowanie 

zaplanowano ze środków budżetu UE. Obecnie, o takiego dofinansowania Gmina nie będzie 

mogła skorzystać ze względu na niespełnienie wymogów formalnych. 

Jednocześnie istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej w postaci preferencyjnej 

pożyczki, częściowo umarzalnej, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie ogłoszono zasady udzielania dofinansowania 

inwestycji ze środków tego Funduszu. 

W związku z tym zachodzi konieczność zmiany źródeł finansowania, a co za tym idzie 

przenosi się to zadanie do pozycji 1.3  - Wydatki na programy i projekty  lub zadania 

pozostałe. 

Pozostałe limity wydatków na przedsięwzięcia w latach 2015 – 2024 nie ulegają zmianie.  

 

Aktualne brzmienie wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024   

przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: 

Czesława Kaim – Skarbnik Gminy 

 

 

  

 

  


