Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLI/426/2013
Rady Gminy Szemud
z dnia 3.07.2013 r.
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
SZEMUD NA LATA 2013 - 2023
Informacje wstępne:
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2012 - 2020 została przyjęta
uchwałą nr XXXII/323/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 27 grudnia 2012 r. Z uwagi na
zmianę przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie szczegółowości WPF,
uchwałą nr XXXVI/367/2013 Rady Gminy Szemud z 29 marca 2013 r. Wieloletnia
Prognoza Finansowa została dostosowana do nowych wymogów. Podstawą do
sporządzenia WPF jest ustawa o finansach publicznych (art. 226 – 229).
Zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst
powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot
przychodów i rozchodów oraz długu jst.
Wartości przyjęte w WPF Gminy Szemud spełniają w/w kryteria.
Zakres zmian:
Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są ze
zmianami uwzględnionymi w zarządzeniu Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie
z 28 czerwca 2013 r. (w zakresie związanym z przeniesieniem środków z rezerwy
ogólnej na wydatki inwestycyjne oraz przyjęciem po stronie dochodów i wydatków
dotacji z budzetu państwa na zadania związane z opieką społeczną) oraz zamiarem
wykupu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 130/2 położonej w obrębie
geodezyjnym Dobrzewino (stanowiącej drogę) za cenę 159.026 zł + koszty
notarialne, przy założeniu sfinansowania samego wykupu w terminie do końca
marca 2014 r. W związku z powyższym środki na wykup uwzględniono w wykazie
przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2014, w tym w roku 2013 uwzględniono
koszta notarialne. Zmiany dotyczą roku 2013 w zakresie wydatków, roku 2014 w
zakresie wydatków majątkowych oraz przychodów, roku 2015 - w zakresie
rozchodów.
W zakresie dochodów:
1) dostosowano kwoty dochodów bieżących i majątkowych do wielkości wynikających z
uchwały budżetowej (po zmianie) dla roku 2013 i prognoz dla lat kolejnych, zmiany te
dotyczą:
dla roku 2013
zwiększenia zmniejszenia Objaśnienia
dochody
ogółem
dochody
bieżące

18.614,00
18.614,00

Kwota 18.614 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa w zakresie
opieki społecznej wprowadzonej zarządzeniem wójta

W zakresie wydatków wprowadzono zmiany obejmujące:
dla roku 2013

wydatki
ogółem
wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe

zwiększenia zmniejszenia Objaśnienia
Zmiany są wynikiem przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na
wydatki majątkowe (drogowe, oświatowe i oświetleniowe) 21.427,10 zł oraz uwzględnienia dotacji z budżetu państwa 40.041,10
21.427,10 18.614 zł
Zmiany są wynikiem przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na
wydatki majątkowe (drogowe, oświatowe i oświetleniowe) 21.427,10 zł oraz uwzględnienia dotacji z budżetu państwa 18.614,00
21.427,10 18.614 zł
Zmiany są wynikiem przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na
wydatki majątkowe (drogowe, oświatowe i oświetleniowe) 21.427,10
21.427,10 zł

dla roku 2014
zwiększenia zmniejszenia Objaśnienia
wydatki
ogółem
wydatki
majątkowe

159.026,00
159.026,00

Środki na wykup działki nr 130/2 położonej w Dobrzewinie,
stanowiącej drogę

W zakresie przychodów wprowadzono zmiany obejmujące:
dla roku 2014
przychody
ogółem

zwiększenia zmniejszenia Objaśnienia
Wprowadzenie przychodów w postaci kredytu komercyjnego
159.026,00
w kwocie 159.026 zł

W zakresie rozchodów wprowadzono zmiany obejmujące:
dla roku 2015
rozchody
ogółem

zwiększenia zmniejszenia Objaśnienia
planowa spłata kredytu komercyjnego planowanego do
159.026,00 zaciągnięcia w 2014 r. w kwocie 159.026 zł

