
1

Uchwała  Nr  XVII/130/2016

Rady Gminy Stanisławów

z dnia  30  maja  2016 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na

lata   2016 – 2026

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

U. z 2016 r.  poz. 446),  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 –

2026 polegających na:

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

Stanisławów na lata 2016 – 2026”,

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

Stanisławów na lata 2016 – 2026”, do niniejszej uchwały.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         Przewodniczący

             Rady Gminy Stanisławów

   Elżbieta  Król

Wnioskodawca:

Wójt Gminy Stanisławów
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Sporządziła:
Czesława Kaim – Skarbnik Gminy

Objaśnienia  

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2026 (WPF)
uchwalonej uchwałą Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Stanisławów w dniu 29 grudnia 2015 r.
dokonuje się zmian 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. dochody ogółem i dochody bieżące a w tym dotacji i środków przeznaczonych na cele
bieżące zwiększa się o kwotę  144 949,92 zł. tj. (rub.1, 1.1 i 1.1.5)
Zwiększenie to wynika z otrzymania przez gminę dotacji:

- z budżetu państwa (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) na zwrot części
podatku  akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w
sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2016
roku w wysokości 87 327,92 zł.,
- z budżetu państwa (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) przyznanie
dotacji w wysokości 49 106 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu
zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z tego dla szkół podstawowych
przypada kwota 28 106 zł. a dla gimnazjum – 21 000 zł.  
– z budżetu państwa (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) zawiadamiające
o zwiększeniu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej (dział 852) z którego
wynika zwiększenia dotacji o kwotę 7 150 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 1 pkt
3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (rozdz. 85228).

2. W wyniku zwiększonych dochodów, wydatki ogółem i wydatki bieżące zwiększa się
również o kwotę 144 949,92 zł. (rub. 2 i 2.1). 

 Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2026 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany dokonane w załączniku Nr 2  „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy
Stanisławów na lata 2016 – 2026” dotyczą zmian limitów wydatków następujących
przedsięwzięć:

w poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w zakresie wydatków
majątkowych, zmniejsza się  limity następujących przedsięwzięć wieloletnich:

1.  w pozycji Nr 1.3.2.5, w zadaniu pod nazwą „Budowa przyłączy gazowych wraz z
wymianą instalacji CO i termomoderniazcją w komunalnych budynkach mieszkalnych
gminy”, zmniejsza się limit wydatków w 2016 r. o kwotę 25 000 zł. które, planowano
do sfinansować z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
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Wodnej.  Przedsięwzięcie to obejmować będzie budynki przy ul. Szkolnej, Lubelskiej
i Zachodniej w Stanisławowie;

2. w pozycji Nr 1.3.2.8, w zadaniu pod nazwą „Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza
gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie” zmniejsza się limit
wydatków w 2016 r. o  kwotę 360 000 zł. które, planowano do sfinansować z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W związku z ww. zmianami zmniejsza się:
- w 2016 r. limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem (poz. 1), w tym wydatki majątkowe
(pozycja 1b)  o kwotę 385 000 zł. 

Pozostałe limity wydatków na przedsięwzięcia w latach 2016 – 2026 nie ulegają zmianie. 

Aktualne brzmienie wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2026  
przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

Sporządziła:
Czesława Kaim – Skarbnik Gminy


