
UCHWAŁA NR YII/39/2011 
RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 18 maja 2011 r. 

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Hyżne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zra.. ), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ), 

Rada Gminy Hyżne 
uchwala co następuje: 

§ 1 

Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Hyżne na 
lata 2011 - 2015 oraz w prognozie długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2015, określonych w 
załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Hyżne z dnia 07 lutego 2011 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2011 -2015 : 

1. zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 836 346,78 zl 
w tym: 
- bieżące o kwotę: 554 616,28 zł 
- majątkowe o kwotę: 281 730,50 zł 

2. zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 9 900,00 zl 
w tym: 
- majątkowe o kwotę: 9 900,00 zł 

3. zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 1 962 931,80 zł 
w tym: 
- bieżące o kwotę: 999 131,30 zł 
- majątkowe o kwotę: 963 800,50 zł 

4. zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 115 646,51 zl 
w tym: 
- bieżące o kwotę: 93 681,20 zł 
- majątkowe o kwotę: 21 965,31 zł 

5. zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy na 2011 r. o kwotę: 1 020 838,51 zł 
6. wskazuje się źródło sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu na 
2011 r. : 

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r- ku bieżącym 
budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 1 020 838,51 zł 



7. zwiększa się przychody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę: 1 281 072,17 zł 
w tym: 
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na r- ku 

bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 1 281 072,17 zł 
8. zmniejsza się przychody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 260 233,66 zł 

w tym: z tytułu długoterminowego kredytu 260 233,66 zł 
9. dokonuje się zmian w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 

§2 

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Hyżne wraz z prognozą długu i spłat 
zobowiązań na lata 2011 - 2015, w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/18/11 Rady 
Gminy Hyżne z dnia 07 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Hyżne na lata 2011 -2015 dokonuje się następujących zmian: 
a) w projekcie p.n."PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej zmienia się: 

- okres realizacji na lata od 2011 - 2012, 
- zwiększa się limit w 2011 rok o kwotę 17 846,00 zł, w związku z niewykonaniem w 2010 

roku zaplanowanych prac, 
b) w programie „Przyjazna szkoła" zwiększa się limit na 2011 rok o kwotę 81601,16 zł, 
ponieważ w 2010 roku nie zostały wykonane wszystkie zaplanowane działania, 
c) w projekcie „Od przedszkola do lepszego jutra" zwiększa się limit na 2011 rok o kwotę 
109 797,21 zł, ponieważ w 2010 roku nie zostały wykonane wszystkie zaplanowane działania. 

§ 4 

1. Określa się wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową o których mowa 
w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 
2. Upoważnia się Wójta Gminy Hyżne do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w 
załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


