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wul podkarPackre Uchwala Nr DV41l2011

Rady GminY Czermin
z dnia 26 liPca 2011 r'

'b, sprcrwie zmian w Wieloteniej Prognozie Findnsov'ej Gminy Czermin

Na podstawie art. fzg, art, 23| i Ń, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia^ 2009r.

. n"i".""t.o"uri.^y"r' 
_ó'. 

i. z 2oog Nr l57, poz. |240 z późn. zm.) Rada Gminy Czermin

uchwala, co następuje:

$1

Dokonaó zniany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czermin na |ata 20|l-2023 z$odnie z

załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały'

s2

Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięó ujętych- w !v^r9p|9tniej Prognozie Finansowej poprzez

określenie okresu realizacji ty"r' p.,"o'ię*"ido ńa bta 20ll-201s zgodnie z załącznikiem Nr 2 do

niniejszej Uchwały'

s3

Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy Czermin.

$4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1

do Uchwały Nr |Xl41l20,|1
Rady Gminy w Czerminie

z dnia 26 l i 20't1
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Zatącznik Nr2
do Uchwały Nr |)041/2011
Rady Gminy w Czerminie

z dnia 26lipca 201 1 r.

a) programy' projekty |ub zadania związane z programami rea|izowanymi z udziałem środków, o których mowawań' 5 ust. 1 pkt2 i3, (razem)

f inansowe i l

L.p. Nazwa i cel

Okres realizacji
Rozdz. Jednostka odDowiedzialna

|ub koordynuiąca
Łączne nakłady

finansowe
Limit zobowiązań

suma Iimitów
wydatków

ptzyiętych w
latach WPF

od oo

Razem 180 655,00 0,00 '180 655,0(

" wydatki bieżące 120 000 0,0( 120 000,0(

1.tbl

Utrzymanie Programu RPo WP na |ata 2007-2013 ' społeczeństwo
RPo WP na lata 2007-20'l3. - Podniesienie efektywnosci działania
administracji samożądowej oraz zapelvnienie skutecznych narŹędzi
dostępu ob}$'/ateli do informacji sektora publ|cznego

2013 2018 Urząd Gminy czermin 120 000 0,0c 120 000,0c

Utrzymanie PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
społeczeństwo Informacyjne 2013 2018 Urząd Gminy czermin 120 00( 0,0c 120 000.0c

- wydatki maiątkowe 60 655,00 0,0! 60 655,0!

1.[m]

Program RPo WP na |ata 2007-2013 . społeczeństwo RPo WP na lata
2007.2013' . Podniesienie efektywnosci działania administracji
samorządowej oraz zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu
ob)$,/ateli do informacji sektora publicznego (Dz.72orozdz 72095)

2010 2013 Urząd Gminy czermin 60 655,0C 0,00 60 655,0C

Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
społeczeństwo I nf ormacyjne 2010 2013 Urząd Gminy cfeImin 60 655,0C 0,0c 60 655,0(

Strona 1



a)programy,poekty|ubzadaniazwiązanezprogramamirea|izowanymizudziałemśrodków'októrychmowawań.5ust '1pkt2i3 '(]azem)
na pfzeosl

L.p. Nazwa i cel
Okres realizacii

Rozdz. 2011 2012 2013 2014 2015
od do

Razem 2 898.00 54 529,0( 23 228,0(, 20 000,00 20 000,00
. wydatki bieżące 0,00 0,0( 20 000,0( 20 000,00 20 000,00

1.[b]

Utrzymanie Programu RPO WP
na lala 2OO7 -2013 .
społeczeństwo RPo WP na |ata
2007-2013. - Podniesienie
efektywnosci działania
administracji samorządowej oraz
zapewnienie skutecznych
narzędzi dostępu obywate|i do
informacji sektora publicznego

2013 2018 20 000,0c 20 000,0c 20 000,0c

Utrzymanae PSeAP Podkarpacki
System e-Admanastracji
Publicznej społeczeństwo
Informacyjne

20't3 2014 20 000,0c 20 000,0c 20 000,0c

- wydatki maiatkowe 2 898.0! 54 529,00 3 228.0( 0,00 0,0(

1.[m]

Program RPO WP na lata 2007-
20'l3 . społeczeństwo RPo WP
na lata 2007-2013. -
Podniesienie efekty\,vnosci
działania acministracji
samorządowej oraz zapewnienie
skutecznych narzędzi dostępu
obywateli do informacji sektora
publicznego (Dz.720rozdz
72095)

2010 2013 2 898,0C 54 529,00 3 228,00

Projekt PSeAP Podkarpacki
System e-Administracji
PubIicznej społeczeństwo
lnformacyjne

2010 2013 2 898,0C 54 529,0C 3 228,0C
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a) programy' proiekty |ub zadania związane z programami rea|izowanymi z udziałem środków, o których mowa w ań.5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
ów na orzedsiewzi

L.p. Nazwa i cel
Okres realizacii

Rozdz. 2016 2017 20t8
od oo

Razem 20 000.0c 20 000,0( 20 000.0(
- Wydatki bieżące 20 000,0( 20 000,00 20 000.0(

l . tb l

Ukzymanie Programu RPO WP
na laLa 2OO7 -2013 .
Społeczeństwo RPo WP na |ata
2007-2013. - Podniesienie
efektywnosci działania
administracji samorządowej oraz
zapewnienie skutecznych
narzędzi dostępu obywate|i do
informacji sektora publicznego

2013 2018 20 000,0c 20 000,0c 20 000,0c

tJtrzymanie PSeAP Podkarpacki
System e-Administracji
PubIicznej Społeczeństwo
Informacyjne

2013 2018 20 000,0c 20 000,0c 20 000,0c

. wydatki maiątkowe 0,00 0,0( 0,00

1'łm]

Program RPO WP na lala 2007-
2013 ' społeczeństw'o RPo WP
na lata 2007-2013. -
Podniesienie efektywnosci
dzialania administracji
samorządowej oraz zapewnienie
skutecznych nerzędzi dostępu
obywateli do informacji sektora
publicznego (Dz.720rozdz
72095)

2010 2013

Projekt PSeAP Podkarpacki
System e-Administracji
Publicznej społeczeństwo
I nfo fma cyjne

2010 2013
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UZASADNIENIE
Zalacznik Nr I
otrzymuje nowe brzmienie zgodne ze wzorcem udostępnionym przez Regionalną Izbę
obrachunkową w programie Bestia dla jednostek samorządu tery.torialnego]
zmianie ulegają następujące pozycje:

} dochody ogółem _ zwiększenia w 201 1 t. o 130 417 zł.;
} dochody bieżące _ zmniejszenie w 20 l 1 t, o -53 222'66 zt;
} dochody majątkowe _ zwiększenie w 20|1 r' o 183 639,66zł,
} wydatki bieżące (bez odsetek i prowizj i od kred}tó\i/ i poŻyczek). zwiększenie

w201l r .  |68284'94zł'
} wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 ufp zwiększenie w latach 2013-2018

w kwocie 20 000 rocznie,
} środki do dyspozycji - zmniejszenie w 2011r. o -37 867 '94 zł;
} wydatki bieżące na obsługę długu _ zmniejszenie w 2011 r. o -110 000zł
} wydatki majątkowe _ zwiększenie w 20l1 r. o72 132'06 zł
} wydatki majątkowe _ zwiększenie w 2012 r' o 51 005 zł,
} wydatki majątkowe _ zwiększenie w 2013 r. o 3 228 zł'
} wydatki majątkowe objęte limitem zmniejszenie w 201l r. o -57 496 zł
} wydatki majątkowe objęte limitem _ zwiększenie w20|2r.51 005zł
} wydatki majątkowe objęte limitem - zwiększenie w 20l3 r. 3 228 zł
} wydatki bieĄce _ zwiększenie w 201 1 r. o 58 284'94 zł
} wydatki ogółem _ zwiększenie w 201 1 r. o I30 417zł

ZałacznikNr 2
otrzymuje nowe brzmienie zgodne ze wzorcem udostępnionym przez Regionalną Izbę
obrachunkową w programie Bestia dla jednostek samorządu terytorialnego;
zmianie ulegają następujące pozycje:

P okres realizacji od 2010 do 2013 r.,
} łączne nakłady finansowe _ zmniejszenie o -3 263 zł',
F limit 201 1r. - zmniejszenie o -57 496 zl,
} limit 2012r. _ zwiększenie o 51 005 zł,
} l irnit 2013r. _ zwiększenie o3228zł.

Do zadania PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej _ Społeczeństwo
Informacyjne RPOWP wyszczególnia się wydatki bieżące obrazujące koszty utrzymania dla
19 komputerów tj : 

^rżrycie 
energii elęktrycznej, ubezpieczenie, oprogramowanie

antywirusowe:
F okes realizacji od 2013 do 2018
} łączny nakład finansowy |20 000 zł'
} limit od 2013 - 2018 _ w kwocie 20 000 zł rocznie,


