Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/66/2011
Rady Gminy Szemud
z dnia 02.06.2011 r.
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
SZEMUD NA LATA 2011 - 2020

Informacje wstępne:
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2011 - 2020 została
przyjęta uchwałą nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia 2011 r. i
zmieniona w dniu 17 lutego 2011 r. uchwałą nr V/32/2011 oraz w dniu 30 marca
2011 r. uchwałą nr VI/47/2011 r. 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. Różnice dotyczą
jedynie kwoty dochodów majątkowych i wydatków majątkowych i w WPF są w tym
zakresie wyższe w stosunku do budżetu na rok 2011 o kwotę 452.351,46 zł
(stanowiącą planowaną kwotę dofinansowania PROW i związaną z nią kwotą
wydatków w zakresie inwestycji wodociągowej w Zęblewie i kanalizacyjną w Kielnie,
o dofinansowanie których Gmina wystąpiła w styczniu br.). W/w rozbieżności nie
mają wpływu na wynik budżetu.
Zakres zmian:
Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są ze
zmianami wprowadzonymi po stronie dochodów i wydatków w projekcie uchwały w
sprawie zmian w budżecie oraz w zakresie zmian wprowadzonych przez wójta
gminy w okresie od sporządzenia ostatniej WPF. Ponadto dokonano zmian w
zakresie przychodów roku 2011 uwzględniając wprowadzenie do budżetu kwoty
wolnych środków w wys. 108.000 zł oraz zmniejszenia kwoty planowanego kredytu
na pokrycie wkładu unijnego na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie
przestrzeni społecznej aktywności dla mieszkańców Łebna i wsi sąsiednich” w
kwocie 147.476 zł (w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie). Z uwagi iż
kwota 147.476 zł była uwzględniona po stronie dochodów i rozchodów roku 2012, w
tym zakresie te pozycje również zostały skorygowane. Zakres zmian przedstawiono
w dołączonym wydruku różnicowym.

