Uchwała Nr 246/13
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 lutego 2013 roku
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów na
lata 2013-2022
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.122
ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30
czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z
art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W Uchwale Nr 230/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2013-2022:
1. Dokonuje się zmiany nazwy oraz treści Załącznika Nr 1, który otrzymuje nazwę „Wieloletnia
prognoza finansowa Gminy Celestynów” oraz treść określoną w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Dokonuje się zmiany nazwy oraz treści Załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej
Prognozy Finansowej”, który otrzymuje nazwę „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” oraz treść
określoną w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

Objaśnienia
do zmian zawartych w Uchwale Nr 246/13
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 lutego 2013 roku
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. wprowadziło
szereg istotnych zmian, które zostały uwzględnione w przedkładanej uchwale.
Dokonano następujących zmian w zakresie załącznika nr 1:
1) dostosowano załącznik do wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10
stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
z dnia 10 stycznia 2013 r.;
2) w zakresie dochodów:
- w 2013 roku dokonano zmiany dochodów zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na
2013 rok;
- w 2016 roku dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 85.733,00 zł
3) w zakresie wydatków:
- w 2013 roku dokonano zmiany wydatków (bieżących i majątkowych) zgodnie ze zmianami
dokonanymi w budżecie na 2013 rok;
- w 2014 roku dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 18.747,00 zł oraz
zwiększenia wydatków majątkowych o 18.747,00 zł w związku z przesunięciem terminu
realizacji projektów unijnych Województwa Mazowieckiego;
4) w zakresie wyniku budżetu:
- w 2013 roku zmniejszono deficyt o kwotę 85.733,00 zł zgodnie ze zmianami dokonanymi w
budżecie na 2013 rok;
- w 2016 roku zwiększono deficyt o kwotę 85.733,00 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów;
5) w zakresie przychodów:
- w 2013 roku zmniejszono kwotę przychodów o 85.733,00 zł w związku ze zmniejszeniem
deficytu;
6) w zakresie rozchodów:
- w 2013 roku zmniejszono kwotę rozchodów o kwotę 85.733,00 zł w związku ze zmniejszeniem
kwoty przychodów w 2013 roku;
7) w zakresie długu:
- zmniejszono wysokość długu w 2013, 2014 i 215 roku w związku ze zmniejszeniem deficytu
oraz zmniejszeniem kwoty przychodów w 2013 roku.
Dokonano następujących zmian w zakresie załącznika nr 2:
1) dostosowano załącznik do wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10
stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
z dnia 10 stycznia 2013 r.;
2) w przedsięwzięciu pn. „Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia
na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów” w związku z podpisanym
aneksem do umowy dokonano zmiany wartości całego projektu oraz zwiększono limit wydatków
dla 2013 roku;
3) w przedsięwzięciu pn. „Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego …"”

dokonano zmiany okresu realizacji projektu (wydłużono do 2014 roku) oraz dokonano
zmniejszenia limitu wydatków dla 2013 roku oraz wprowadzono limit wydatków na 2014 rok;
4) w przedsięwzięciu pn. „Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności …"” dokonano zmiany okresu realizacji
projektu (wydłużono do 2014 roku) oraz dokonano zmniejszenia limitu wydatków dla 2013 roku
oraz wprowadzono limit wydatków na 2014 rok;
5) do wiersza 1.3. (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe …) przeniesiono
przedsięwzięcia pn:
- „Konserwacja oświetlenia ulicznego”;
- „Dowóz uczniów do szkół”;
- „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów”;
6) do wiersza 1.3. (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe …) wprowadzono
przedsięwzięcie pn. „Wynajem 6 lokali zastępczych dla mieszkańców ul. Narutowicza i ul.
Orzeszkowej” w zakresie:
Łączne nakłady finansowe – 45.900,00 zł;
Limit wydatków dla 2013 roku – 5.900,00 zł;
Limit wydatków dla 2014 roku – 40.000,00 zł;

