
                                                                                       PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR …/VII/2011     

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 

zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na 

lata 2011 – 2020 

 

Na podstawie art. 226, art. 227, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) , art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, 

poz.1241 z późn. zm.) w związku z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 

30.06.2005r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 

 Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W Uchwale Nr 9/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011-2020 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żabia Wola na lata 2011 – 2020, 

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy 

Finansowej.  

2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2015, zgodnie z 

Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Załącznik Nr 1 – TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 

 

Zwiększa się w 2011 plan dochodów bieżących o łączną kwotę 129.852,00 zł. z tytułu dotacji 

celowych, subwencji i środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, natomiast 

plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 321.743,00 zł. w związku z 

wprowadzeniem do budżetu środków z PROW oraz zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu 

państwa otrzymanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-

2011”. 

Wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego zwiększa się o kwotę 

462.666,00 zł. zgodnie z wykonaniem. 

Koryguje się wydatki majątkowe o kwotę 566.917,00 zł. z uwagi na zmniejszenie wartości 

inwestycji po przeprowadzonym przetargu zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i 

bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej 150603W relacji 

Skuły – Grzegorzewice” oraz zwiększenia wydatków majątkowych objętych limitem art.226, 

ust.4 ufp w kwocie 200.000,00 zł. dla roku 2011. 

W wyniku zmiany kwoty deficytu oraz przeznaczenia wolnych środków na pokrycie deficytu 

roku bieżącego zmniejsza się przychody budżetu o kwotę  704.572,00 zł. 

Konsekwencją powyższych zmian jest zmiana w WPF wysokości kwoty długu i spłat rat 

kapitałowych na przestrzeni lat 2011-2020. 

Powyższe zmiany w planie dochodów i wydatków uwzględnione zostaną w Uchwale Rady 

Gminy Nr 15/VI/2011 zmieniającej uchwałę budżetową Rady Gminy Żabia Wola na rok 2011. 

 

Załącznik Nr 2 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 

 

Projekt pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy” przenosi się z wydatków 

bieżących do wydatków majątkowych, w związku z decyzją Starosty Grodziskiego nakazującą 

zamknięcie gminnego wysypiska śmieci i bezzwłocznego przeprowadzenia jego rekultywacji, 

tym samym zwiększa się limity zobowiązań w wydatkach majątkowych w latach 2011-2013 na 

łączną kwotę  449.000,00 zł. 

Dodatkowo wprowadza się umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych 

jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w 

okresie dłuższym niż rok na kwotę 14.760,00 zł. 


