
RADA GMINY
UCHWALA NR .V..l.SiA^AjQM

RADY GMINY BEDLNO

z dnia 7 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwaly Nr 1V/24/2011 zdnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2011- 2014.

Na podstawie art.226,art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach
publicznych (Dz.VJ.Nr 157, poz.1240 z pozn.zm.) w zwi^zku zart .121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z d n i a 27
sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzajq.ce ustaw? o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z pozn.zm.)
oraz art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza_dzie gminnym ( t . j . Dz.U.z 200 I r . Nr 142 ,poz. 1591
z pozn. zm.)

RADA GMINY BEDLNO uchwala, co nast^puje :

§ 1.1. W Uchwale Nr IV/24/2011 z d n i a 25 lutego 2 0 l l r . w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bedlno na lata 201 1-2014, tresc § 1 otrzymuje oznaczenie § 1 ust.l.

2. W § 1 wprowadza si? ust.2 o brzmieniu:

,,2.Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 201 1-2014 okresla zalacznik
Nr. 2".

3. Objasnienia stanowiq. zalacznik Nr 1 do niniejszej Uchwaly.

4. Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr IV/24/201 1 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2011-2014 otrzymuje oznaczenie jako zalacznik Nr 3.

§ 2. Wykonanie Uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy .

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z mocat obowi^zujaca^od 3 stycznia2011 roku.
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RADA GMINY
BEDLNO

Zalacznik do Uchwaty Nr

Rady Gminy Bedlno

z dnia 7 kwietnia 201 1 r.

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BEDLNO NA LATA
2011-2014

Uwagi ogolne:

Budzet Gminy Bedlno, jak rowniez Wieloietnia Prognoza Finansowa zostaly opracowane w oparciu o aktualnie
obowiazuja^ce przepisy prawne a w szczegolnosci o ustawe; o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku oraz
ustawe_ z 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzaja^ce ustaw? o finansach publicznych.

Gmina Bedlno jest gmina_ wiejska_ dysponuja_ca^ niewielkim budzetem. Najwiekszy wplyw na ksztahowanie si?
wielkosci budzetu maja^stawki podatkowe uchwalane przez Rad^ Gminy, udziafy w podatku dochodowym od osob
fizycznych i prawnych oraz subwencje z budzetu paristwa.

O wysokosci stawek podatkowych niewatpliwie decyduja_ mozliwosci finansowe mieszkancow gminy Bedlno,
gdyz Rada Gminy zdaje sobie sprawe;, jakim obcia_zeniem bylyby wygorowane podatki i oplaty lokalne dla
spoteczeristwa gminy o charakterze typowo rolniczym.

Trudno jest okreslic realne kwoty, jakie nalezy uja^c w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na pewno duze
znaczenie dla ustalenia prognozowanych dochodow i wydatkow ma odniesienie si? do wykonania budzetu w latach
minionych przy uwzgl^dnieniu wytycznych dotycza^cych zalozen makroekonomicznych dla jednostek samorza^du
terytorialnego.

Prognoza Finansowa na 2011 rok zostafa opracowana w oparciu o dane z wykonania budzetu gminy za lata
2008-2009, przewidywane wykonanie budzetu za rok 2010, dane uzyskane z Ministerstwa Finansow o wysokosci
subwencji ogolnych i podatku dochodovvego od osob fizycznych, dane z Lodzkiego Urzedu Wojewodzkiego
w Lodzi o wysokosci dotacji przyznanych na zadania wlasne i zadania zlecone gminie, z Krajowego Biura
Wyborczego w Skierniewicach, jak rowniez przy wykorzystaniu obowiazuja^cych uchwal w sprawie stawek
podatkowych i oplat lokalnych.

DOCHODY:

Dochody na rok 2011 zaplanowano w oparciu o dane z Ministerstwa Finansow, Lodzkiego Urzedu
Wojewodzkiego w Lodzi, Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach, obowi^zuj^ce stawki podatkow i opiat
lokalnych uchwalone na 2011 rok, dochody z tytulu sprzedazy mienia gminy tj. Grunty w Pleckiej Da^browie,
grunty w Goslawicach, ia.ki trwale w Gostawicach, grunty w Pniewie. Wplywy ze sprzedazy tych nieruchomosci
przyjeto jako dochody ze sprzedazy majajtku na ogolna_ kwot^ 1 16.000,00.

W dochodach majatkowych zaplanowanych na 201 1 rok uj^to rowniez kwot? 409.289,- jako refundacj? kosztow
poniesionych na realizacj? zadania inwestycyjnego, jakie bylo wykonane w 2010 roku „ Zagospodarowanie terenu
przy stawie w miejscowosci Bedlno na Gminne Centrum Rekreacji i Wypoczynku". Inwestycja ta byla realizowana
ze srodkow budzetu Uni i Europejskiej z Program u Rozwqju Obszarow Wiejskich, dzialanie „ Odnowa wsi".

Na lata 2012-2014 zaplanowano wzrost dochodow bieza_cych w porownaniu do roku 2011 ana poziomie
porownywalnym do lat 2009-2010.

W latach 2009-2010 bowiem realizowanych bylo szereg projektow tzw. 'mi^kkich" ze srodkow unijnych.

W latach 2012-2014 nie mamy wiedzy i l e i na jakq. wartosc takich projektow b^dzie realizowanych.

Dochody biezijce gminy Bedlno na lata 2011-2014 ( porownujijc do przewidywanego wykonania \ roku
2010) obrazuje ponizsze zestawienie:

PrzeNvidywane wykonanie w roku 2010

13.096.772.11

%

2011 rok

12.313.431,-

94.02%

20 12 rok

13.000.000.-

99.26%

201 3 rok

13,600,000,-

103.84%

20 14 rok

13,600.000,-

103.84%
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Wzrost dochodow biezajsych w latach 2012-2014 zaplanowany zostal przy zalozeniu wzrostu stawek
podatkowych, optat lokalnych, wzrostu subwencji z budzetu panstwa i dotacji. Ptanowane jest pozyskiwanie
nowych przedsie_biorcow, dziejd ktorym do budzetu gminy zwi^kszy si? wplyw podatkow.

W zakresie dochodow majqtkowych przewiduje sie^ wplywy do budzetu wedtug ponizszego zestawienia:

Przewidywane wykonanie w roku 2010

770.334.-

%

2011 rok

525.289.-

68.19%

20 12 rok

100.000,-

12,98%

2013 rok

100.000.-

12,98%

20 14 rok

100.000.-

1 2,98%

Dochody majateowe na rok 2011 zaplanowano w wysokosci 525.289. Jest to wplyw srodkow jako refundacja
75% kosztow kwalifikowalnych zadania inwestycyjnego -409.289,- ktore opisano powyzej. Natomiast kwota
1 16.000,- to planowany wptyw ze sprzedazy mienia gminy.

W latach 2012 - 2014 zaplanowano kazdorocznie kwot? 100.000,- ze sprzedazy skladnikow majatkowych
gminy.

WYDATKJ:

Wydatki biezace w roku 2011 zaplanowano w wysokosci 12.487.690,-. Jak widac w porownaniu do lat 2008-
2010 53. one wyzsze. W latach 2012-+2014 planuje si$ dalszy spadek wydatkow biezajcych w odniesieniu do lat
2008-2010 ale pocza^wszy od roku 2012 poprzez lata kolejne jest ich wzrost ze wzglexiu na post^pujaca. inflacj?.

Wydatki biezace na lata 2011-2014 ( porownujqc do przewidywanego vvykonania w roku 2010) obrazuje
ponizsze zestawienie:

Przewidywane wykonanie w roku 2010

2.521.202,77

%

2011 rok

12.487.690.-

99,73%

2012

12.100.000.-

96,64%

2013

12.200.000.-

97.43%

2014

12.300.000,-

98,23%

Najwi?ksza_grup§ wydatkow stanowiq. wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pochodne
od nich naliczane, glownie w dziale oswiata i wychowanie.

Wysokosc wydatkow zwitrzana jest zzakladanymi podwyzkami plac dla nauczycieli , stopnia awansu
zawodowego, urlopami zdrowotnymi, odprawami, nagrodami jubileuszowymi, odpisami na zakladowy fundusz
swiadczen socjalnych, itp.

Jest to spowodowane funkcjonowaniem czterech szkol podstawowych ,spolecznej szkoly podstawowej i jednego
gimnazjum na terenie gminy.Znaczna^ kwote_ stanowiq. rowniez wydatki zwiq_zane z funkcjonowaniem j.s.t. Sa_ to
wydatki zwia^zane z funkcjonowaniem urze_du gminy,place i pochodne pracownikow ,uslugi i materialy ,wydatki
zwiq.zane z obsluga^ rady gminy jednostek organizacyjnych Jnstytucji kultury ,zapewnieniem dowozenia uczniow
do szkol,utrzymaniem autobusow szkolnych, wodoci^gow wiejskich i zadania z zakresu pomocy spolecznej .

PRZYCHODY GMINY I WYNIK BUDZETU:

Gmina Bedlno w latach 2011-2014 nie planuje zacig.gania jakichkolwiek kredytow czy pozyczek. Deficyt
budzetowy pokrywany jest przychodami pochodz£j.cyini z nadwyzki budzetowej z lat ubieglych. W roku 2011
nadwyzka budzetowa z lat ubieglych stanowi kwot$ 1.668.770,-

Jezeli nastq.pi zmiana planowanych dzialah, reaiizacja innych przedsi?wzi?c niz zalozone dotychczas, wowczas
niewykluczone jest zaci^gni^cie kredytow, co zostanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
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