Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/262/2012
Rady Gminy Szemud
z dnia 27.09.2012 r.
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
SZEMUD NA LATA 2011 - 2020 (2024)
Informacje wstępne:
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2012 - 2020 została przyjęta
uchwałą nr XVIII/158/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2011 r. i zmieniona 1
marca 2012 r. uchwałą nr XX/174/2012, 28 czerwca 2012 r. uchwałą nr XXVI/235/2012
oraz 31 sierpnia 2012 r. uchwałą nr XXVIII/260/2012.
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 (zał. Nr 1) 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.
Zmiany wprowadzone w okresie od 31 sierpnia 2012 r. do dnia 27 września 2012 r. nie
miały wpływu na wynik budżetu. W wyniku wprowadzenia po stronie dochodów i
wydatków budżetu kwoty 100.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
na budowę hali sportowej w Bojanie została wyeliminowana dotychczasowa rozbieżność
w tym zakresie pomiędzy uchwałą budżetową a WPF.

Zmiany wprowadzone w Wykazie przedsięwzięć do WPF dotyczą:
1)
przedsięwzięcia pn. Budowa hali sportowej w Bojanie – poprzez dostosowanie kwot
do wielkości poprzetargowych (zmniejszenie ogólnej kwoty na zadanie o 3.544.244 zł oraz
zmniejszenie planowanego limitu zobowiązań o 1.429.000 zł), zgodnie z wydrukiem
różnicowym dołączonym do objaśnienia;
2)
zmian w wykazie umów wieloletnich na tzw. ciągłość działania jednostki, poprzez
uwzględnienie trzech nowych umów, tj.
a)
umowy na dostawę oleju opałowego dla jednostek Gminy Szemud w sezonie
grzewczym 2012/2013 z ogólną kwotą 480.000 zł,
b)
umowy na dostawę opału dla jednostek Gminy Szemud w sezonie
grzewczym 2012/2013 z ogólną kwotę 200.000 zł,
c)
umowy na wykonanie projektów zmian studium uwarunkować i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, projektów i zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z ogólną kwotą 30.000 zł (zakres zmian w załączonym
wydruku różnicowym).

