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UCHWAŁY Nr V/17/ 2011  

Rady  Gminy Świlcza 
 

z dnia 23  lutego 2011 r. 
 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Świlcza 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 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) 

Rada  Gminy Świlcza 
uchwala co następuje: 

 

§1. 
 

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy  Świlcza wraz z prognozą kwoty długu na 
lata 2011 – 2017 w brzmieniu  stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
 

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4  ustawy o finansach 
publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. 

Upoważnia się Wójta Gminy Świlcza do zaciągania zobowiązao związanych z realizacją 
przedsięwzięd, o których mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych, 
określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,  ogółem do kwoty  378.056,11zł, w tym: 
1) w 2012r . do kwoty 378.056,11 zł. 
 

§ 4. 

Upoważnia się Wójta Gminy Świlcza do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których 
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie 
stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4  pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych: 
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: 
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej 

sieci, 
b) dostawy gazu z sieci gazowej, 
c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe. 
 

§ 5. 
Upoważnia się Wójta  Gminy Świlcza do przekazania uprawnieo kierownikom jednostek 
organizacyjnych Gminy Świlcza  do zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja 
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w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących 
przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4  pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: 
a)  dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania 
     ścieków do takiej sieci, 
b)  dostawy gazu z sieci gazowej, 
c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe. 
 

§ 6. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.  
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Rady Gminy 

 

 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2011-2017 

             
L.p Nazwa i cel Klasyfikacja 

budynków 

Jednostka 

odpowiedzialna lub 

koordynująca 

Okres realizacji   

(w wierszu 

program/umowa) 

Łączne 

nakłady 

finansowe 

Limity wydatków w poszczególnych latach Limit 

zobowiązań 

od do 2011 2012  

1 Przedsięwzięcia ogółem 1 886.201,11 755.689,00 378.056,11 378.056,11 

 - wydatki  majątkowe 1 886.201,11 755.689,00 378.056,11 378.056,11 

 1) program- „Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców  Gminy  

Świlcza” (razem) 

1 886.201,11 755.689,00 378.056,11 378.056,11 

 - wydatki majątkowe 1 886.201,11 755.689,00 378.056,11 378.056,11 

 a) programy, projekty lub zadania zawiane z programami  z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 (razem) 

105.322,00 55.689,00 7.130,00 7.130,00 

 - wydatki majątkowe 105.322,00 55.689,00 7.130,00 7.130,00 

 Zadanie   

 

Urząd 

Gminy 

Świlcza  

 

 

 

      

 PSeAP- Podkarpaci System e-

Administracji Publicznej” na terenie 

gminy Świlcza (Dz.720 rozdz.72095) 

 

 

2010 

 

 

2012 

 

 

105.322,00 

 

 

55.689,00 

 

 

7.130,00 

 

 

7.130,00 

 Cel – Zapewnienie mieszkańcom  Gminy 

Świlcza możliwości korzystania z 

szerokiego zakresu usług publicznych 

dostępnych droga elektroniczną 

     

 b) zadania pozostałe (inne niż wymienione lit a  ) (razem) 1780.879,11 700.000,00 370.926,11 370.926,11 

 - wydatki majątkowe 1.780.879,11 700.000,00 370.926,11 370.926,11 

 Przebudowa i modernizacja Domu 

Strażaka w Świlczy (dz.754 rozdz.75412) 

 

 

Urząd Gminy  

Świlcza 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

1780.879,11 

 

 

700.000,00 

 

 

370.926,11 

 

 

370.926,11 

 

Cel- Poprawa bazy kulturalnej  

 


