Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIV/124/2011
Rady Gminy Szemud
z dnia 06.10.2011 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, w dniu 30 marca 2011 r.
uchwałą nr VI/47/2011, w dniu 02.06.2011 r. uchwałą nr VIII/66/2011, w dniu
30.06.2011 r. uchwałą nr IX/76/2011 oraz w dniu 11.08.2011 r. uchwałą nr
XI/97/2011. 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.
Zakres zmian:
Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są ze
zmianami wprowadzonymi po stronie wydatków i dochodów przez wójta w drodze
zarządzeń oraz przez radę w drodze uchwały w okresie od sporządzenia ostatniej
WPF, a także w zakresie przedsięwzięć wieloletnich opisanych szczegółowo
poniżej.
Zmiany wprowadzone w Wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych do WPF
(zał. Nr 2) dotyczą:
1) projektu realizowanego w ramach PROW pn. Uporządkowanie gospodarki
wodno – ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Kielno,
Koleczkowo, Zęblewo (Łebno) i są związane z podpisaniem w dniu 11 sierpnia
br. umowy o dofinansowanie projektu. Do tej pory projekt obejmujący 3
zadania inwestycyjne funkcjonował w WPF w oparciu o złożony wniosek,
czego konsekwencją była rozbieżność w tym zakresie pomiędzy uchwałą
budżetową a WPF. Podpisanie umowy umożliwiło niwelację tych różnic
zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków. Ostateczne wielkości
wydatków dostosowano do harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy
o dofinansowanie.
Zmiany wprowadzone w Wykazie przedsięwzięć bieżących do WPF (zał. Nr
3) dotyczą:
a) wprowadzenia dwóch nowych zadań, w tym:
1) umowy na świadczenie usług dostępu do internetu) na okres od grudnia 2011
r. do grudnia 2013 r. za cenę 5.228,58 zł
2) umowy na zimowe utrzymanie dróg (w ramach czterech rejonów odśnieżania)
w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 kwietnia 2014 r. z wartością
szacunkową 351.000 zł (w tym w roku 2012 – 234.000 zł i w roku 2012 –
117.000 zł);

b) zwiększenia środków na zadania już funkcjonujące, w celu zatwierdzenia
postępowania przetargowego na dostawę oleju opałowego dla jednostek gminy
Szemud na sezon grzewczy 2011/2012 (zwiększenie o 51.913 zł w roku 2012),
c) zmniejszenia środków w zakresie dostawy opału (węgiel, miał, koks,
ekogroszek) dla jednostek gminy o 11.852,95 zł w roku 2012,
d) uaktualnienia pozycji: Przewóz dzieci do szkół podatkowych i gimnazjalnych
oraz dowóz uczniów na halę sportową i baseny w Gminie Szemud – do wielkości
wynikających z podpisanej w 2010 r. umowy na świadczenie tych usług.

