
Uchwała Nr XXVII.130.2012  
Rady Gminy Brańszczyk

     z dnia  22 czerwca 2012 rok

sprawie:  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
                                

                Na podstawie art.226,art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm ) 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/87/2011 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 22 grudnia 2011 roku  w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata  2012-2020 
dokonuje się następujących zmian:
1) Załącznik Nr 1   Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje
    brzmienie jak w   załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w  załączniku 
    Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 § 2.    

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  
       

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



OBJAŚNIENIA
 DO ZMIAN  WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WPF NA LATA 2012-2020

Uchwała Nr XXVI.130.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia  22 czerwca 2012  roku
wprowadzono zmiany : 

DOCHODY 
Dokonano  zwiększenia  planu dochodów bieżących o kwotę  34.560,50zł. 
Dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych/ dotacja z budżetu UE/ o kwotę 
1.786.289,84zł.

WYDATKI 
Dokonano   zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę          82.560,50zł. 
Dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.834.289,84zl

Plan po zmianach dochodów  wynosi    28.644.103,35zł,       w tym:  
dochody bieżące w kwocie      22.036.454,19zł.
dochody majątkowe w kwocie   6.607.649,16zł. 
                                           
Plan po zmianach wydatków wynosi 34.421.922,35zł. w tym::
wydatki bieżące w kwocie       20.271.424,19zł,

   wydatki majątkowe w kwocie 14.150.498,16zł. 

Wykazie przedsięwzięć do W P F  dokonuje się następujących zmian:

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
- zwiększenie  limitu zobowiązań o kwotę 3.285,00zł.  w roku budżetowym 2013 .
Limit  zobowiązań po zmianach wynosi 16.515,00zł. - zmian dokonano na podstawie umowy o 
udzielenie dotacji Nr 14/BW/12.

,, Internet szansą wszechstronnego rozwoju gminy Brańszczyk”- w 
ramach działania 8.3. ,, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion „ osi 
priorytetowej 8,, Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” 
Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 
zmiana  łącznych  nakładów  finansowych , 
zwiększenie limitu zobowiązań w roku budżetowym  2012 o kwotę    17.130,00 zł. .
zwiększenie limitu zobowiązań w roku budżetowym  2013 o kwotę   201.488,34zł.ogólem limit 
zobowiązań wynosi  449.865,76zł.-zmian dokonano na podstawie  harmonogramu  rzeczowo 
-finansowego  

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka,Niemiry  oraz budowa 
oczyszczalni ścieków w Trzciance 
zmiana  łącznych  nakładów  finansowych ,  
zmniejszenie  limitu zobowiązań w roku budżetowym 2012 o kwotę   1.884.289,84zł, 
zmniejszenie  limitu zobowiązań w roku budżetowym 2013 o kwotę   8.249.121,54zł. 
Limit zobowiązań po zmianach wynosi 9.409.277,62zł.  zmian  dokonano na podstawie 
podpisanego  Aneksu nr RPMA.04.01.00-14-019/08-01 z dnia 14 maja 2012 roku – 
wartość inwestycji  uległa zmniejszeniu po przeprowadzonym postępowaniu 
przetargowym. 




