
U C H W A Ł A    Nr   XIV/ 101 / 2011 
Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej 

z dnia 27 grudnia 2011 r. 
 
 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna 

 

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. 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 w Jasienicy Rosielnej uchwala, co następuje: 
 

 
 

§ 1 
Na podstawie Zarządzenia Nr 35/2011 z dnia 18.11.2011r., Zarządzenia Nr 38/2011 z dnia 
30.11.2011r., Zarządzenia Nr 39/2011 z dnia 07.12.2011r., Zarządzenia Nr 40/2011 z dnia 
14.12.2011r. Wójta Gminy Jasienica Rosielna w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
gminy na 2011 r. oraz Uchwały Nr XII/90/2011 z dnia 25.11.2011r., Uchwały Nr 
XIV/100/2011 z dnia 27.12.2011r. Rady Gminy Jasienica Rosielna w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy na 2011r., dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Jasienica Rosielna oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011 – 2025, określonych 
w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr V/19/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 
28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica 
Rosielna 

 
 

§ 2 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Jasienica Rosielna wraz z prognozą kwoty 
długu na lata 2011 – 2025, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.  
 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBJAŚNIENIA do  U C H W A Ł Y   Nr  XIV/101/ 2011 
Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 27 grudnia 2011 r. 

 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna 

 
 
 
Przedłożona Radzie Gminy wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jasienica Rosielna wraz 
z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2025, w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 
uwzględnia zmiany dochodów i wydatków bieżących i majątkowych, zmiany przychodów, 
rozchodów oraz zadłużenia gminy. 
 
Zmiany związane są z uzyskaniem dotacji na zadania bieżące, zadania zlecone oraz 
zmniejszeniem dotacji celowych i innych środków na projekty realizowane w 2011 roku przy 
udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, w związku z rozstrzygnięciem 
przetargowym oraz przesunięciem na rok 2012 refundacji poniesionych wydatków. 
 
Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego w 2011r. deficytu budżetu 
o kwotę 484 459,81 zł.  
Zmniejszeniu uległy planowane przychody budżetu na 2011r. z tytułu zaciągniętych pożyczek 
i kredytów o kwotę 1.462.089,38 zł, a zwiększyły się przychody z tytułu wolnych środków 
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 
977.629,57 zł. 
 
Wprowadzono również zmiany w dochodach i wydatkach budżetu wraz z prognozą kwoty 
długu w latach 2012-2025 zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie wieloletniej 
prognozy finansowej, przedłożonym Radzie Gminy Jasienica Rosielna 15.11.2011r. 
 
Planowane zadłużenie gminy na koniec 2011r. wynosi kwotę 7.433.600 zł. 
 


