
U C H W A Ł A    Nr  XXIX/246/2013 
Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej 

z dnia 24 czerwca 2013 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 2013 r. poz. 594), 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 

1. W załączniku Nr 2 do Nr XXIV/214/2013 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 
15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica 
Rosielna, zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Wzrost 
atrakcyjności turystycznej gminy poprzez rewaloryzację zabytkowego parku w Jasienicy 
Rosielnej”, finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 
stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach 
publicznych w 2013 r. o kwotę 347.000 zł. 

 
2. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa 
w ust. 1,  w 2013 r. łącznie o kwotę 347.000 zł. 

 
§ 2 

Na podstawie Zarządzenia Nr 16/2013 z dnia 20.05.2013 r., Zarządzenie Nr 17/2013 z dnia 
3.06.2013 r., Zarządzenia Nr 19/2013 z dnia 13.06.2013 r. Wójta Gminy Jasienica Rosielna 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r. oraz Uchwały Nr 
XXVIII/240/2013 z dnia 29.05.2013 r., Uchwały Nr XXIX/245/2013 z dnia 24.06.2013 r. 
Rady Gminy Jasienica Rosielna w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 
r., dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna oraz 
w prognozie kwoty długu na lata 2013 – 2025, określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały 
Nr XXIV/214/2013 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna. 
 

§ 3 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Jasienica Rosielna wraz z prognozą kwoty 
długu na lata 2013 – 2025, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 4 

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

§ 5 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.  

 
§ 6 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



OBJAŚNIENIA do  U C H W A Ł Y   Nr XXIX/246/2013 
Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 24 czerwca 2013 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 2013 – 2025, w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 
uwzględnia zmiany dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. 
 
 
W załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa, dokonano zmian dotyczących prognozy 
długu gminy w latach 2013-2014. 
Planowaną do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę na wyprzedzające 
finansowanie przedsięwzięcia pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy poprzez 
rewaloryzację zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej” w kwocie 459.000 zł, planuje się 
uruchomić w 2013 r. Spłata pożyczki nastąpi w 2014 r. ze środków finansowych Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, stanowiących refundację poniesionych 
wydatków. 
Tym samym w 2013 r. zwiększono o kwotę 459.000 zł zadłużenie gminy i wyniesie kwotę 
15.232.400 zł, co stanowi 61,82% planowanych dochodów ogółem. Po uwzględnieniu kwoty 
wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ufp z 2005 r. w wysokości 3.305.854 zł, 
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na 2013 r. wyniesie 48,40%. W pozostałych latach 
2015-2025 nie planuje się zwiększania zadłużenia, a jedynie zmniejszanie zgodnie 
z harmonogramem spłat. 
 
W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF,  w związku z rozstrzygnięciem przetargu na 
zadanie pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy poprzez rewaloryzację zabytkowego 
parku w Jasienicy Rosielnej”, zmniejszono limit zobowiązań w 2013 r. o kwotę 347.000 zł. 


