Załącznik nr 3
do uchwały nr LVII/610/2014
Rady Gminy Szemud
z dnia 19.08.2014 r.

OBJAŚNIENIA WIELKOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2014 - 2024
Uwagi ogólne:
Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szemud na lata 2014 – 2024 sporządzono w
oparciu o wytyczne w tym zakresie wynikające z art. 226 – 229 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 227 ust. 1 w/w ustawy
wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej
trzech kolejnych lat, przy czym z uwagi na planowane do zaciągnięcia kredyty z
okresem spłaty do 2024 r. sporządzono na ten okres. Dane zaplanowane na rok
2015 i kolejne nie mają charakteru wiążącego, jedynie w przypadku najbliższego
roku budżetowego, tj. 2014, wieloletnia prognoza finansowa musi być zgodna z
uchwałą budżetową na ten rok. To oznacza, że w kolejnych latach prognoza
jednostki będzie urealniana w oparciu o informacje w tej chwili nieostateczne bądź
nieznane.
WPF na lata 2014 – 2024 została przyjęta w drodze uchwały nr XLIX/488/2013 Rady
Gminy Szemud z dnia 19 grudnia 2013 r. i zmieniona w drodze uchwał Rady Gminy
Szemud nr LIII/531/2014 z dnia 27 lutego 2014 r., nr LIV/539/2014 z dnia 27 marca
2014 r., nr LV/567/2014 z dnia 29 maja 2014 r. oraz nr LVI/581/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r.
Zakres zmian:
Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są ze
zmianami dotyczącymi wydatków uwzględnionymi w zarządzeniach Wójta Gminy
podjętych od poprzedniej sesji Rady Gminy Szemud,a także zmian uwzględnionych
w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Szemud z dnia 19 sierpnia 2014 r.
Zmiany obejmują lata 2014 – 2020. Zmiany dotyczące roku 2014 obejmują stronę
dochodową (zwiększenie planowanych dochodów bieżących i majątkowych), stronę
wydatkową (zwiększenie planowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych) oraz
stronę przychodową (zwiększenie planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o kwotę 48.000 zł na
częściowe pokrycie kosztów termomodernizacji hali sportowej w Bojanie). Spłata
pożyczki planowana jest w okresie 6-letnim, do 2020 r., co zostało uwidocznione po
stronie rozchodów budżetu gminy w latach 2015 – 2020.
Zmiana w roku 2014 i 2015 dotyczy także wielkości wynikających ze zmian w
wykazie przedsięwzięć wieloletnich w części dotyczącej wprowadzenia nowego
zadania o charakterze inwestycyjnym polegającego na wykupie sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych od właścicieli nieruchomości realizujących budowę tej infrastruktury
w oparciu o zawierane umowy.

