
RADA
BEDLNO

UCHWALA Nr
RADY GMINY BEDLNO
z dnia .̂ UV,A

w sprawie zmiany Uchwaly Nr XVI/130/2012 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2012
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata
2013-2016

Na podstawie art. 22 6, art. 227, art.228,art.229, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2013r, poz.885, poz. 938 ) w zwiazku z
art. 121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -Przepisy wprowadzaJEj.ee
ustawe_ o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.l241, Nr 219,poz.l706;z 2010 r. Nr
96,poz.620,Nr 108,poz.685,Nr 152,poz.l020,Nr 161 ,poz.l078,Nr 226,poz.l475, Nr
238,poz.l578; z 201 Ir. Nr 178,poz.l061Nr 197,poz.ll70, Nr 171,poz.l016, z 2012 r.poz.986,
poz. 1456, poz. 1548 ) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie
gminnym ( t.j. Dz.U.z 2013r ,poz.594, poz.645 )
RADA GMINY BEDLNO uchwala, co nastepuje:

§ 1

Dokonuje si? zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2013-2016
zgodnie z Zala_cznikiem Nr 1 oraz objasnieniami do zmian zgodnie z Zala_cznikiem Nr 2 do
niniejszej Uchwaly.

§2

Wykonaiiie Uchwaly powierza si^ Wojtowi Gminy Bedlno.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Nie wnosz? uwag co do
z Qbowi£[zuj^cymi brzepisami
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A ZatqcznikNrl

Do Uchwaty Nr

RAOA GMINY Rady Gminy Bedlno z dnja .̂vAtxMv^
BEDLNO

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

BEDLNO NA LATA 2013-2016



wplywadi zpodatku dochodowego od asob fizycznych

iochody z tytuiu udziaiu we wptywach z podatku dochodowego od asob p

lytulu dolacji i srodkow przeznaczonych na cele bieza.

por^czenia podlegaja.cc wylaczeniu z limilow splaty zobowjazari okreslonych w art. 243 us
3 pkt 2 usiawyzdnia27sierpnia2009 r. o finansach publtcznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240, z pozn. zm.j
lub art. 169 usl. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czcrwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, po

na splal? przejqEych zobowj^zan samodzielnego publ ncgo zakladu opieki zdrowotncj przcksziakonego n
zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosa 1 ysokosci wpkiej nie podlegnji\u dolacj^zbudzelu paiistwa)

l^czna kwota przypadajac\ch na dany ink kwot wylaczen okreslonych w. art. 243 ust 3 pkt 1 ustawy (lub art
169 ust. 3 pkt I ufp z2005 r.), an. 121a ustawyzdnia27 sicrpnia2009 r. - Przepisy wprowadzajflce ustaw; o
finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1241 zpozn. zm.) orazart. 36 usla^uyzdnia 7 grudnis 2012 r o
Zmianieniekl6rydiustawzwiazanychzrealizacji}ustatt7budzelov.Bj (Dz.U. poz 1456), wtym.

kwota przypadaja.cych na dany rok kwol wyl^czeh okreslonych \ an. 243 ust 3 pkt 1 ustawy lub art

tlik zadluzcnia do docliodow ogolem okreslony w art. 170 ufp z 2005 r . b
_gkrcjI0iiyc|i w pkt 6.!

Wsksznik zadluzenb do dochodow ogotem, o kldo'i" i"°
pkt 6.1.

Wydruhz dr.. 04-10-2013-07.55



Wykonanie

priekszlalcanych jednostkaeh iiiliczanych do seklora finansow pufal

Rclacja ydalkow biezqcych. o ktorq niowa w an. 242 ustawy

iWskazniksptal)1 zobowi^zan

! Wskaznik planowanej lacznej kwoty splaty zobowiazan, o ktorej mowa v* <.,... ..,-. ^^L , ,*^ ~ . .

I dochodow ogolem, po uwzglc.dnieniu wylapzeri przypadajacych nadany rok okreslonych w pkt 5 1.1.

i Wskaznik planowanej lacznej kwoty splaty zobowiazari, o ktorej moiva w art 243 ust 1 ustawy do dochodow

i ogotem, be; uwzgledmenia zobowiazan zwiazku wspoHworzonego przez jednostkC; saniorza.du terytorialnego i

! bez uwzgledniama tvylaczen przypadaj^q-ch na dany rok okreslonych w pkt 5.1.1,

I Wskaznik planowanej facznej kwoly spiaty zobowiazari, o klorej mowa w art 243 ust I ustawy do dochodow

j ogofem, bez uwzglednienia zobowiazari zwiazku wspoltwoizonego przez jedrioslk? samorza_du terytorialnego, po

! uwzglednieniu \\yli\czen przypadaj^cyclt na dany rok okreslonych wpfct 5.1,3.

j Kwola zobowiazari zwiazku wspohworzonego przez jednostk? samorz^du terytorialnego ptzypadaj^cych do
I spialy w danym roku budzetowym, podlegaj^ca doiiczeiiiu zgodniezart 244 uslawy _

• Wskaznik planowanej l^cznej kwofy sptary zobowiajan, o klorej mowa wart 243 ust 1 ustawy do dochodow
i ogofem, po uwzgle.dnieniu zabowiazan z\viazku wspofevorzonego przez jednostke samorz^du tetylorialnego oraz

! _ po uwzgledmeniu w>-i^czeri przypadajqcych na djiny iok okieslonych w pkt 5.1.1,

Wskaznik jodnoroczny (prawa stronn moru -c art. 243|

oblic2ony w oparciu o plan 3 kwartatow roku poprzedzajacego rok budietowy

Informacja o spelnieniu wskainika splaty zobowiazari okre;lonego w art. 243 ustawy, po uwzgiedniemu
zobowia.zari zivia?i;u wspoHworzonego przezjednostke samorzadu terytonalnego oraz po uivzgl^dnicniu

wylaczeri okreslonych w pkt 5.1.1, obliczonego woparcm o plan 3 kwartalow roku poprzedzaj^cego rok

Informacja o spelmcrtixi sv'skaznika spiaty zobowi^zan ckreLlonego wart. 243 uslai^y, [)0 uv,'z^l^dmenm

zobowiazai'i zwi^zku \rap6ft\\-orzonego pizezjednosikesarriorzadu lerytorjjhiejo oraz po uwzglednieniii
v,-^'f^czen okreslonycli w pkl 5.1.1.. obliczonego "'oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego rok

budzelow\

2010 2011
Plan 3 kw.

2012
W

2012

Informacje uzupstniaj^ct o wybranych rodzajacli wydllkow budze!o«Tch

Wydatki z\«azane z funkcjonoiwniern organowjednostki samo

2013 2014 2015 2016

Wsrsja szsblonu wydruku: 2013-03-1 c Wydiukzdn.: 04-10-2013-07:55



\Vykonanie
j W y s zczego jnien ie
JFinansowanie programow, projeklow lub zadan realizowanjch z udzialera srodkow, o klorjch mowa w art.
;us(. I pkl Z i 3 ustawy

;Kwoty datyczace przej^cia i splat)' zoboniaiari po sam»dzielnych publicznjchzakiadacli opi«ki zdrowolnej
joraz pokrycia ujfmncgo w-ymtai

13.7

14

14.1

• Dane ii^njidniajqce o dluguj^jego spla

splata zobowiazaii n-ymacalnydi z lit pcprzednich. innych niz wpkt 14.3.3

EX\iazanezumowami zalkzanymi do lyiulowdlu/nydt viliczanych w panstwowy dluix publiczny

_^_v.ypUty z tytulu wj-niagnlnych por^czeii i g^rancji

2010 2011
Plan 3 kw-

2012

W^ffnanie
2012

Dochody bicza.cc na programy, projekry lub zadima fiiiansowane z udziakni src

Irodki okrcslonowart. 5 ust. 1 p'.-t2 ustauy nymkaj^ce wyia.cinio zz.i\vartych umov/na reali

ne w an. 5 usl. 1 pki 2 usrawy, w tj

irodki okieilonc wart. 5 ust. 1 pkt 2 usiaivy uynikjjicc

Wydalki bieiici; na prortsmy, projekly lub zadania finansowane z u dzialtm siodkow, o klorycli mowa w nn

w tym finansoutine 5iodkami okieslon>iiii w an. 5 U5t 1 pkt 2 usta\

a \iynik3J^cc wylaczniez zawartych umow z
podmiolem dysponujacym srodkami, o kiorycli moun iv art. J ust 1 pkl 2 ustav^

Wydatki majatl:o\.i; na programy, projekty liib zad.inia finansowane z udzialcm srodkow. o ktorvcb moira wari. 5

WydsLti maj^lkowe na rcalizacj? piOi'iamu. projektu lub 2,-idania rtynikajiicc w
podmioiem dysponuJ3cym srodkami. o ktoiych mowa w art. 5 ust I pkl 2 u

2013 2014 2015 2016

k zdn : 04-10-2013 - 07:55



RADA GMINY
BEDLNO Zalqcznik Nr 2

do Uchwaly Nr XXI/177/2013
RadyGminy Bedlno

z dnia 30 wrzesnia 2013 roku

OBJASNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BEDLNO NA LATA 2013-2016.

Dokonuje si§ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata
2013 -2016 wzakresie:

Zmiany wysokosci kwot dochodow i wydatkow w wyniku zmian dokonywanych
w budzecie gminy wprowadzonymi Uchwalami zmieniajajcymi budzet jak i
wprowadzanymi Zarzajdzeniami.

W okresie od 9 wrzesnia 2013 roku tj. od ostatnich zmian wprowadzonych do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Zarz^dzeniem Wojta Gminy Nr 70/2013 do
dnia 30 wrzesnia 2013 roku dokonano zwi^kszenia dochodow budzetowych m.in.
z tytulu dotacji otrzymanej na swiadczenia rodzinne i swiadczenia z funduszu
alimentacyjnego, dotacji na realizacje Rzajdowego Programu pomocy uczniom
"Wyprawka szkolna", dotacji na realizacj^ zadah w zakresie wychowania
przedszkolnego. W zwi^zku z powyzszym dokonano rowniez zwi^kszen
wydatkow budzetowych w w/w zakresie.

Uchwaly Nr XXI/176/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 wrzesnia 2013 roku
wprowadzono zmiany dochodow i wydatkow budzetowych.
Plan dochodow i wydatkow zostal zwie_kszony poprzez wprowadzenie srodkow z
Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi w
wysokosci 18.440,48 na realizacjej projektu " Ekoklasa.Modernizacja sali
przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Szewcach Nadolnych i wyposazenia jej w
pomoce do edukacji przyrodniczo- ekologicznej".
Do budzetu wprowadzono rowniez srodki na realizacj? Programu " Uczenie si?
przez cale zycie. Comenius" Projekt realizowany przez Gimnazjum w Bedlnie.
Wartosc projektu 20.000 Euro, wplyw do budzetu 16.000 Euro tj. kwota 67.603,20

Plan dochodow budzetowych zwi^kszony zostal rowniez w zwi^zku z refundacjq.
zadan inwestycyjnych z Programu LEADER + , " Male Projekty" ze srodkow z



budzetu Unii Europejskiej w zwia^zku ze zrealizowaniem zadan inwestycyjnych :
11 Remont poprzez modernizacj? swietlicy wiejskiej w miejscowosci Plecka
Dabrowa" zgodnie ze zleceniem platnosci nr 001/001/6930-UM0540365/12/01,
oraz " Remont poprzez modernizacj? swietlicy wiejskiej w miejscowosci Szewce
Nadolne". - zlecenie platnosci nr 001/001/6930-UM0540366/12/01.

Wprowadzona zostala rowniez dotacja celowa przeznaczona na zwrot cz^sci
wydaktow wykonanych w rainach funduszu soteckiego w 2012 roku w wysokosci
ogolem 88.983,70.
Ulegl rowniez zmianie plan wydatkow zarowno bieza^cych jak i inwestycyjnych.

Zmniejszono wysokosc dotacji dla Powiatu Kutnowskiego o kwot^ 194.357,- jako
pomoc fmansowa na realizacj^ zadan inwestycyjnych drogowych- (drogi
przebiegaja_ce przez teren Gminy Bedlno), w zwiazku z oszcz^dnosciami, jakie
wyniknejly po przetargu.
Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne: zakup pluga do odsniezania dla
D^bowej Gory oraz zwi^kszono srodki na zakup pluga dla Tomczyc.
Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne drogowe: "Wykonanie nawierzchni
drogi Stradzew - Stanislawice- Szewce Nagorne " o wartosci 282.000,-

Dokonano zmniejszenia planu wydatkow na zadanie inwestycyjne " Budowa
studni gl^binowej w Pniewie".

W wyniku dokonywanych zmian w budzecie gminy Bedlno zmienila si^ wielkosc
dochodow majajtkowych i bieza_cych, jak rowniez wysokosc wydatkow
inwestycyjnych i bieza_cych.

Gmina Bedlno nadal nie posiada zaci^gni^tych kredytow w zwiazku z czym nie
posiada zadluzenia.

Przewod^icza^cy


