Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXI/308/2012
Rady Gminy Szemud
z dnia 29.11.2012 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,
31 sierpnia 2012 r. uchwałą nr XXVIII/260/2012, 27 września 2012 r. uchwałą nr
XXIX/262/2012, 24 października 2012 r. uchwałą nr XXX/286/2012 oraz 5 listopada 2012
r. zarządzeniem nr 390/III/2012 Wójta Gminy Szemud.
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 w budżecie na rok
bieżący przez wójta w drodze zarządzeń oraz w części dotyczącej zmian w wykazie
przedsięwzięć bieżących wprowadzonych niniejszą uchwałą. W zakresie lat 2013 – 2023
dostosowano wielkości do wielkości uwzględnionych w projekcie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2013 – 2023, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 392/III/2012
Wójta Gminy Szemud z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały
budżetowej na rok 2013 wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu oraz informacją o
sytuacji finansowej Gminy, a także w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2013 – 2024.
Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą:

umów wieloletnich mających charakter bieżący umowy na ubezpieczenie: mienia,
komunikacyjnego oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Szemud na lata 2013 –
2015, z wartością szacunkową 210.000 zł (po 70.000 zł w każdym roku objętym
ubezpieczeniem). Postępowanie przetargowe na ubezpieczenie Wójt zamierza
przeprowadzić na początku grudnia br., zaś umowę zawrzeć w terminie do końca
grudnia. Do tej pory umowy z ubezpieczycielami były zawierane na jeden rok
kalendarzowy.

