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UCHwAŁA Nr .......'........'..

z dnia ..........,,.,........

Rady Gminy Czana

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy linansowej Gminy Czarna

Na podstawie art' 18 ust' 2 pkt l5 ustawy Z dnia 8 malca l99ol. o samoŻądzie gminnym (Dz'

U. z 2001 r' Nr L42, poz. l59]r, z póżn' zm.), a11. 230 ust' 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r'

o finansach publicznych (Dz. U' Nr |5'1, poz' 1240, z póżl. zrr.r') oftz art' ań' |2Ż nst' 3

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publiczrrych

(Dz. U. Nr 157, Poz 1241)

Rada Gminy czarna uchwalą co następuje:

s1
Zmienia się okres wieloletniej prcgnozy finansowej Gminy Czama wraz z prcgnoŻą kwoty

długu na obejmujący 1ata Ż0|2-2020 '

$2

Zmienia się okres w wykazie przedsięwzięć do wPF na obejmujący lata 2012_2016'

s3
określa się wielolętnią plognozę finansową Crminy Czanla wlaz z prognozą kwoty długu na

\ata2012 - 2oŻo, \\ brzmieniu stanowiącym zalącznik Nr 1do niniejszej uchwaly'

s4
określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust' 4 ustawy o frnansaclr

publicznych' j ak w zalączniku Nr 2 do niniej szej uchwały.

ss
UpowaŹnia się wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań zrł'iązanych z ręalizacją

przedsięWzięć, o których mowa w an. 226 ust' 4 pkt 1 ustawy o finansacb publicznych,



określonych w załączniku N! 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 4 l77 973,60 zl, w

t}rn w 20l3 roku do kwoty 1 406 199'60 zł, w 2014 Ioku do kwoty 1 379 934 zł, w 2015 roku

do kwoty 1 379 934'00 i w 20'16 roku do L-woty l1 906'00 zł.

$6
Upowaznia się wójta Gmi[y Czarna do zaci'ą2alia z'obowiązań z t}'tułu umów' których

realizacja w roku budżetowym i w latach następnychjest niezbędna do zapewnienia ciągłości

clziałania jednostki i z których wynikaiące płatności wykraczają poza rok budżetowy' nie

stano\ł'iących przedsięwzięć' o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach

publicznych:

l) zawieranych na czas nieokrcślony w zakrcsie:

a) dostawy wody Za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej

sieci.

b) dostawy gazu z sieci gazowej,

c) dosta\y ciepła z sieci ciepłowniczej.

d) dostawy licencji na oprcgramowanie komputerowe;

2) Żawieranycl] na czas określony w zakresie:

a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe do kwoty 40 000,00 zl,

b) dostawy usług dostępu do sieci it]ternet do kwoty 20 000'00 zł'

c) dostawy usług telekomunikacyjnych w zakrcsie telefonii komórkowej do kwoty 50 000,00

zł-

d) prorładz'enie rachuntu bieżącego i rachuŃów pomocniczych dla gminy i jednostek

organizacyjnych gminy do kwoty 50 000 zł,

e) dostawy usług konserwacji urządzeń oświetlenia ulicalego do kwoty 1 500 000,00 zł'

Ę zinrowego utrzymania dróg do kwoty 50 000,00 zł,

g) doslawy usług plzygotowania posiłków dla dzieci z terenu gminy w ramaclr realizacji

wicloletniego programu dożywiania dzieci w szkołach do krvoty ó0 000,00 zł,

h) ubezpieczenia mienia i osób do kwoty 60 000 zł.

$7
Upoważnia się wójta Gńiny Czama do przekazania uprawnień kierownikom jednostek

or'ganizacyjnych Gminy Czama do zaciągania zobowiązali Z t}'tułu umów, któryoh realizacja

w roku budżetowym i w latach następnychjest nięzbędna do zapeMięnia ciągłości działania



jednostki i z któIych wynikające płatności wykaczają poza rok budżetowy, nie stanowiących

przedsięwzięó, o których mowa w a11. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finalsach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakesie:

a) dostawy Wody za pomocąsieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej

sieci,

b) dostawy gazu z sieci gMowej,

c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

a) zimowego utlzymania dlóg do kwoty 50 000,00 zł'

b) dostawy usług dostępu do sieci intemet do kwoty 10 000,00 zł,

c) dosta\ły usług telekomunikacyjnych w zakesie telefonii komóIkowej do kwoty 25 000'00

zł,

d) dostawy usług przygotowania posiłków dla dzieci z terenu gminy w ramach realizac.ji

wieloletniego progmmu doŹywiania dzieci w szkołach do kwoty 60 000,00 zł,

e) ubezpieczenia mienia i osób do kwoty 20 000 zł'

$8

Uchwała wchodzi w Życie z dnienr podjęcia' z mocą od dnia 1 stycznia 20l 2 loku'



Zalącznik nr 1

do Uch*aly Nr .. .... .. . .

Radv Gn ny Czarna
zdDia..... .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarna na lata 2012-2O20

Ż012 2013 2014 2015 2016 ż017 2018
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32 t30153,00 J0 1t1l ?.11,00 28 625 029,00 28.115 535,00
28 60? 696,00
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fu projckty !eł]iz.wa€ p.Ż}, udŻiale ś.od(óN' o LlóNch nrorva
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']us 
uobc nldli' o których
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20I3 2014 2016 2011 201t
19 320 555,00

\'l]nr: dlug splaca.l rv'vddlkm' (Żobo$ląŻnla \lmagalńc' umÓ$}
zdicŻaĄc do kalaPorii kedvtów i Dożyczek itń ]
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10,
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l5% z !r1 l69 sufD loo u9g]edn]enj! Nvł.c7eńl
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5,83%

11
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T'obowi'7'Di' nria7h rr.nóli

0,00 0,00

12. Vd.]n.r1ydńr''/ 'c'1) t 6J'l 'n'1Ą ' d ' 2a t Ljp 3.81%

4r_t 24.-r!łJ4!442]! 1!]1'a 2q!2!]:!qił!!!!9!!4]!L
13.

Relac]apladoN e] lączue] kwo1'w s!]a| zobou'iąań do dochodów
(bŹ $'ącz!n) 9,35v, 5.83%
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1,13 1,13 213 2!3 Ż13

I'1.
Relaoja pkrcs'mc] ]ąrnej kvoly splal-r' zobołią7ó do dÓch.dów (po
uMgĘdn'eniu [}lączeń) 11,t8% 11,57% lt,221/o

spen]EnE wskŁnlka sp]atv 2 a 24:J u1p po Mgladn1o1D ań 24.1

Ż13
Inlomlcja z art. 2t6 usl. 2, tj. rvydltli:

fu uryn grodŻenia i suadki od nich nalicune 13 116 821,00 l2 660 8'r5.00 I 2 911 t6t .n0, 12977 361.40 t29',t7 367.n0 12917 361_0A
zqązee 2 lunkc]onowafucm orgluów JsT 2 29ó ]56.00 2 ]5] 7ó5.0r) 2 353 765.00 2 ti3 765.00 2 ]]53 7ó5.00 2 353 765 00
bi(Żt!9qi {e ilni.ń '' 2ŻU 'l J ' l l0 000,00 0.00
naialkowe obiclc l]mitem f] ,76 \f 4 nń 23ó 169.00 r 379 934.00 lt 906.00

PnczhlczcńemdłiżliN'kofufuirvposzcŻegóhychl'łnch
497 566,56 2 619:j61,00 Ż ]96 417,00 2 r2r 62A,AJ 2 s19184,00 2 6?5 099,00 2 50't 995,00 1t5636s,00

$tńość DrzeięĘch z.!!l!4!qi 0,00 0.00 0.00
w 11m] od sanoĘądos}ch smodŻiclnvch publicŻnych Żałhdów

0.00 0.00 0,00

* nodki. o któ'!cń moNa w!n 5 Ń l pkr2 uŚlrv! o 1inmsaolr publlcayohz2009 r
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( -*l
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do llch$al} N'

wykaz przedsię\Yzięć do WPF nz lata 201Ż-2016
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Objaśnienia zmian prryjęĘch w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarna

DOCHODY I WYDATKI

zmiany obejmujące rok budżetowy 2012

Projektowane kwoty budżetu gminy na2olz rok zoslA|y zmienione popv ez ustalenie

ich w oparciu o:

- otrzymaną informację Ministra Filransów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych

części subwencji ogóllrej i planowanej na 2012 r', kwocie dochodów z tytułu udziału we

wpływach z podatku dochodowego od osób lizycznych'

- otrzymaną informację od Wojewody Podkarpackiego o kwotacl] dotacji na tealizaĄę zadań

z zakresu administracji Żądowej' kwotach dotacji na realizację zadań własnych,

otrz)Ąnana infonnację z Krajowego Biura Wybolczęgo o kwocie dotacji na prowadzenie i

aktualizac.ję rci estu wyborców'

Dochody z podatków )okalnych zaplanowano \ł warlości pźewidyr'vanego wykonania

roku 201l zwiększonego o przyjęty przez Radę Gminy Czarna wzrost stawek podatków

śreclnio o 7%.

Zaplanowano w 2012 roku dochody majątkowe z t}tułu lealizacji projektów z

udziałem środków z budżettr Unii Europej skiej na podstawie zawańych umów oraz dochody

7ę .przedaz1 majdtku Zgodnie,, oezeli$cnialnI.

Wydatki Zaplanowano zabezpieczając w pierwszej kolejności płatności wnikające z

unów i uchwał a pozostałe kwoty w miarę mozliwości finansowych gminy'

Kwoty dochodów i wyclatków olaz przychodów i rozchodów zgodne są z kwotami

wynikającymi z proiektu budżetu gminy na 2012 rok.

ZmianY obeimujące wszystkie lata prognozy

1. Zaplanowano do realizacji zadanie pn. ..Instalacja systemów enerqii oclna\łialnei na

domach na terenle smlbud

Zwiazku Gmin Dorzecza Wisłoki'', stanowiące przedsięwzięcie w rozumienin dlt' 2Ż6 nst' 4

pkt la ustawy o finansach publiczt]ych. Projekt o tej nazwie planowany jęst do ręalizacji w

r'amach Szwa.jcarsko Polskiego Programu Współpracy' Zgodnie z założeniami Insł'tucją



Realizującą i Boneficjentem środków jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, gmilra

uczestnicŻy w P.ojekcie jako Gmina Partnelska. w WPF Zabezpieczono finansowanie

Projektu na telenie Gminy czama w okresie jego realizacji, tj. w latach 201Ż-20\6.

Zaplanowano dochody mająlkowe z qĄułu dofinansowania ze środków Szwajcarckiego

Progranu Współpracy (75 % wartości kosztów kwalifikowanych) w formie refundacji

poniesionych wydatków w latach 2013-2016 i z t}tułu płatności końcowej w 2017loku oraz z

tytl u \ł'płat mieszkańcó\ł'

w Zak]resie wydatków wyszczególnia się następująoe kwoty na wydalki majątkowe

z\.vjąZane z PIojektem :

- w 2012 r . 2'7 '7 52 zl,

- w 2013 r' ] 389 525 zł,

- w 2014 r. 1 3'79 934 zł'

w 20] 5 r. 1 319 934 zł,

- w 2016 r' 11 906 zł,

łącznie 4 189 051 zł'

Zaplanowano następujące dochody majątkowe zwiąane z Projektem:

w 2013 l ' I wpłaty mjeszkaliców 347 3 8l zł, refundacja 541 886 zł, łącznie 889 267 zł,

w 2014 r.: wpłaty mieszkańców ]44 984 zł' refundacja 1 038 547 zł, łącaie 1 38j 531 zł,

- w 2015 r.: Wpłaty nieszkańców 155 379 zł, lefundacja 1 034 951 zł' łącznie 1 1 90 33 0 Zł,

- lV 201ó roku: Iefru]dacja' 369 31'5 zł,,

w 20171oku: płatnośó koticowa 157 089 zł,

łącznie wplaty mieszkańców 847 '744 zł, refundacja i płatnośó końcowa 3 l4l788 zł' nzem
3 989 532 zł.

RóŹnica pomiędzy wydatkami i dochodami Projekfu w kwocie 199 519 zł stanowi wkład

własny gmi[y w zalcesie dotyczącym obiektów uż1teczrości publicznej'

2. W 2013 rcku zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn' ..ZagospQd4!Q]łą!ię

Centrun Borowej'' przy współfinansowaniu ze środków z Plogmmu Rozwo.ju obszarów

wiejskich na laLa 20a'7-20I3. W związkrL z tym zaplanowano zwiększenie dochodów

majątkowyclr o kwotę 396 726 zł jako dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i
przeznaczono w Wydatkach majątkowych kwotę 609 967 zł na Iealizację tej inwestycji.

]. W 2016 roku zrmiejsza się wydatki bieżącę o 200 000 Zł, k1óre przeznacza się na realizację

inwestycji w gminie.



Zalqcznik nL I '
r1o ł]ch*,alv Nr 

':'

Rady Gminv Czama
t. dnta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarna na lata 2012-2020

Lp, wysz€egóh€ni€ 2012 m13 2ł14 2016 zrl t 20 { tot9 Ż0z0
L Dochodł ogól.m, z tcgo: ll't] l)] 31 911 Ż37 J.t 526 5?0 31512la4 31 lrl:l 0i9 31 143 039 3t l:u 039
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zwia.Żare Ż fu kc]onÓrvanionl ÓIg,nów JsT 2 35] 7ó5 2 353 ?65 ż]'5]' Jój 2351?65
7 t'łul! poĘczeIl i grv,tjnci]' wĘń] 0 0 0 0 0 0

'gu2rlńoje j 
no Ęcz€n i! podl€glj ąo€ qlączeliu Ż limitów Śplai'w

zobolvi'lń z lrt 243 u1'D/l69 Śufn
0 0 0 o 0 0 0 0

w]daiki biozące ob ęte linlitom art.226 ust' 4 ul'P 0 0 0

3, l) ź1173ś 3 3t3 69i I 5?8 310

!. Nld{TżkJ budż.t'o\in z l'( Ul,icgl'ch us rv.lne łodli' zgodnie z nrt 217 ufP, w
0 0 o 0 0

. n.du}żk! budżellw.Ż hilbicgl}ch plLuyolno śmdki' zgodnie Z ań.2l7 u1'p.

angażorva.e nl poln']cie dcficytu budżcfu roku bicżąccgo 0 0 0 0 0 0

5. Ime Drzychod' nieŻrviłZane Z zaci4Ellięciem .llulu (nD' Dm''ĘzańJ 0 0 0 0
6- 3 3tl 69J

:t ?53 942 3 699 36:l 3 335 41t 1,951 624 ż 815 995 2 9l( 50.ł 1 816 365

rozchody z h,tu|u splal nl kapilało*}ch o.Ł $ykUpu papicrÓw Nattościo\Ąlh 212lń28 2 5t9 t84 2 675 099 2 121 504

lwJalki bigą.c nl obdugę długu 524 000 rltl
lm. ro/'llo.]) (lł/ .nlłrr Jlugl' nn' UJ/i.la . noĄJLi) 0 0 0 (l 0 0

9. airodłi do dyspdy.ii n. rrad.tl.j młiatkon'e il,.i.ll] .1760 804 3135409 3 522 457 1655281 557 698 1fi A21 I 511945
10. wJd,tki h! intkoNe. rv Ęrł: 1 65ś 281 806J1:l 615 0t0 117 ż121

\ydatki najatkÓ[e obńtc limitem art' 22ć ust.4 ut'p 6 2l]ó 169 Ll90ó
11. Przychody (krrdyĄ,' pożJcztj, eDtsi..bligacji) 2 9ś6 365 0 0 0 0

0 0 0 0 0



13. 1ń701191 1'130177,r ]2 ]83 jł6 0,00
lączn! kNoLa q]łączeIi z łń 24] usl 3 PIil l uiir oIaZ a ' l?0 ust' 3 słi 0 0 0 0 o 0 0 0

l\r.fu \.y]ączeń z !r1' 243 ust. ]] pkt luf'!.r' ań ]ó9 UŚt ] su1p prŻypldająca
491 561 0 0 0 0 0

1.1.
l.$oia ŻoboNi4z.ń zNiąZkurEpóltrvotzoncg. trŁą.lsf lrzypad.jąc]th do
sPlnry rr dJn\rD r0liu budż.toł:n podlcgaj ą& dolioeniu ŁgodŃe 2 uł. 244 ufp 0 0 0 0 0

lrlnnoNlna lłcma krYot! sPl,ty e'borviąŻ jL r/ ] ż(iłl l 1.1,38% 10,19% to,22v" 9,35% 5,83"1

lłcli. 
''' 

rDb_\vl, Dsn')iDo'.łnłrj mo\a \ 'rl 24Julp 1r] l.:') '13,96v, t3.11ph 4,27% 10,t0% 10.19"/,

I'Ilksynlalny dopuszczalny [Śk'nik splaly z art' 2.l3 ufp
(! 'ldnja. n 

'.cn '4łl?cdtich 
L't i{ilai"a'0i] ilcllail l])

.ł'2]'. 5,42v, 9,J2v. 11,86% t1,1rr. ) )7" ;

sFIldcni. NslQŹnikn łłlĘ 7 'rl' 243 ufp Po ułzdęónctnu łrt 2!l;l Uril
213 213 Ż13

17.

PlżDołJna lącznŻ }i{ot! splaĘ zobo{iązr dochody oB]bh'md 15% z art'
11,rav, rt,57v,

Zxdlużenie/ddchody ogólem _ nlax 60% z lrt' 1'0 ŚufF

IllJ li,i/ 1l 2Ż,33y, 14,10%

ż9 a79 112 lt 143 039 3l 1,13 039 3l 143 039 ]l 141019 ll 143 ol9
20 w.L]jlli Liezą.e raŻem |'' i 'i 27ll9 160 26 224 159 28 607 696 28 475 4ó0 28186 856 28 009 959 28 080I'16 żJ 991 1aa ż'7 a% 729
'tt. ,lel 2 559 952 4 ,!62 61i ?' ś61 519 2 95ó 183 3 t3t 080 3145331 3,268,310
22. D.clNdy majaLkowe Lrrl 5 65.178'l rl69 315 i57 089 0 0 0
23. wldllki nuiątkoN€ ]]l] | '17t',1 t69 I 133.,109 806 311 6r5 070 557 698 4t7 B2'1 I 5ll 945
24, lil57 981
ż5 35 531896 319112i2 3l 512 354 31300128 3l 1,13 019 3 l410]9 3l 143 039
26 WydaLki ocólen i l !r. 2i] | ]5 016 ]29 29 3i7 868 30130?41 28 993 t70 2a 625 429 28 638 04'l 28,1l5 515 29 346 6',11

21 lł'}Tik budż€tu i' 'iój 191 161 2ś7r 364 2 121 621] ?675099 250C995 2 727 5n4 1 756 365
28 Przydrody budżd [1]5.l ]j 2956365 0 0 0 0 0 0

RoŻchodY budŻetu j7. 
' 
8 2 396 4t1 2 t2t 62a 2 it9 184 2 675 499 2 504 !9i 1756765


