
UCHWALANr
RADY GMINY BEDLNO
z dnia

w sprawie uchwalenia \Vicloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bcdlno na lata 2013-2016

Na podstawie art.226,art.227, art.228,art.229, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r.o fmansach publicznych (D/.U.Nr 157, poz.1240 z 201 Or Nr 28,poz.l46, Nr 96,
poz.620,Nr 123,poz.835, Nr 152,poz.l020,Nr 238, poz.!578,Nr 257.poz.1726 z 2011r.Nr
185,poz.l092,Nr 201,poz. 1 183,Nr 234,poz.l386. Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707 ) w
zwia_zku z art. 121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -Przepisy
wprowadzajq.ce ustawy o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1241, Nr 219,poz.l706;z
2010 r. Nr 96,poz.620,Nr 108,poz.685,Nr 152,poz.l020,Nr 161 ,poz.!078,Nr 226,poz.l475, Nr
238,poz.l578; z 201 Ir. Nr 178,poz.l061Nr 197,poz.l 170, Nr 171,poz.lOl6) oraz art. 18 ust.2
pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym ( t.j. Dz.U.z 2001r. Nr 142
,poz.!591;z2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 ,
poz.1203 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ,Nr 181,
poz.!337;z2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz.974, Nrl73,poz.l218; z 2008r.Nr 180,poz.l 111.
Nr 223,poz.l458 i z 2009r. Nr 52,poz.420,Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr
40, poz.230, Nr 106, poz.675;z 2011r.Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777, Nr 21,poz.l 13,Nr
217,poz.l281,Nr 149,poz.887, z 2012 r.po/567)

RADA GMINY BEDLNO uchwala, co nast^pujc:

§ 1

Uchwala sie, Wielolctniq. Prognozc. Finansowa_ Gminy Bedlno na lata 2013-2016 zgodnie z
zalqpznikiem Nr 1 oraz objasnieniami zgodnie z zatajcznikicm Nr 2 do Uchwaty.

§2

Okresla si£ wykaz przedsi^wzi^c realizowanych w latach 2013-2016 zgodnie z zalacznikiem Nr
3 do niniejszej Uchwaty.

§3

1. Upowaznia sit? Wojta Gminy do zaci^gania zobowii\zan zwiajzanych z realizacja^przedsi^wzi^c
okreslonych zalacznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwaty.
2. Upowaznia sie_ Wojta Gminy do zaciajgania zobowiqzari z tytulu umow, ktorych realizacja w
roku budzetowym i w latach nast^pnych jest niezbe_dna do zapewnienia cia^glosci dziaiania
jednostki i z ktorych wynikaja\ce platnosci wykraczaja, poza rok budzetowy.
3. Upowaznia si^ Wojta Gminy do przekazania uprawnien w zakresie zacia^ania zobowi^zaii
okreslonych w § 3 ust 2 Uchwaly, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.



§4

Traci moc Uchvvala Nr IX/78/201 1 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 201 1 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2012-2015 z pozniejszymi
zrnianami .

Wykonanie uchwaly powierza si§ Wpjtowi Gminy Bedlno .

Uchwala wchodzi w zycie z dniem od 1 stycznia 2013 r.



Zat$cznik Nr 1

Do Uchwaty Nr
*« PL* f^

?"V ^ - •
_ . . RadyGminy Bedlno z dnia

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BEDLNO NA LATA 2013-2016



Dodatkowa analiza wskaznika z art. 243
na podstawie:

prawa strona wzoru
wykonanie

n-3
wykonanie

n-2

plan

n-1
wykonanie

4kw

[1a] Dochody biezace [Db]

[1c] + ze sprzedazy majatou [Srn]

[24] - Wydatki biezace [Wb]

[Db + Sm - Wb]

[1] Dochody ogofem [D]

wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]

(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3

2010

13711 635,60

87619,68

12041 470,00

1 757785,28

14411 834,28

12,20%

2011

13290799,23

46 479,41

11 877546,51

1 459732,13

14561 593,51

10,02%

2012

13982432,03

75 000,00

13870788,13

186643,90

14275237,13

1,31%
X

2012

wskazniki wg WPF JST

wskaznik obliczony z wykonaniem za rok N-1 (ze sprawozdan) zamiast plan na III kwN-1

2013

14505505,00

75 000,00

13559108,76

1 021 396,24

14580505,00

7,01%

7,84%

7,84%

7,41%

2014

14600000,00

13300000,00

1 300 000,00

14600000,00

8,90%

6,11%

6,11%

5,68%

lewa strona wzoru

rok

[7a] sptata [R]

[7b1]odsetki [O]

[2c] zobowiajzania z tytytu por^czeti [O]

sptata + odsetki+zobowiazania z tytutu poreczeh [R+0]

[1] dochody ogolem [D]

wskaznik z roku bieza^cego sptata + odsetki/dochody [R+0]/[D]

(bez wyta_czeh)

zgodnosc z relacja^art 243 ust. 1 (bez wyla^czeri)

[7a1] + [2d] t^czna kwota wyiqczeii z art. 243 ust. 3 przypadajgca
na dany rok budzetowy

sptata + odsetk - wyta^czenia [[R+0] - wyta^czenia ]

wskaznik z roku biez^cego: [ R + 0 - wyta,czenia] / [D]
(z wyta^czeniem sptat)

zgodnosc z relacja, art. 243 (z wyta_czeniami)

X

2012

14580505,00

ZGODNE

ZGODNE

2013

14600000,00

ZGODNE

ZGODNE



Dodatkowa analiza wskaznika z art. 243
na podstawie:

prawa strona wzoru

[1a] Dochody biezace [Db]

[Ic] + ze sprzedazy maja_tku [Sm]

[24] - Wydatki bieza.ce [Wb]

[Db + Sm - Wb]

[1] Dochody ogotem [D]

wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]

(Suma wsk. z 3 poprzednich lat} / 3

wskaznik obliczony z wykonaniem za re

2015

14700000,00

13500000,00

1 200 000,00

14700000,00

8,16%

5,74%

5,74%

5,30%

2016

14700000,00

13500000,00

1 200 000,00

14700000,00

8,16%

8,02%

lewa strona wzoru

[7a] sptata [R]

[7b1]odsetki [0]

[2c] zobowia_zania z tytytu pore.czeri [O]

sptata + odsetki+zobowiazania z tytutu por^czeri [R+O]

[1] dochody ogofem [D]

wskaznik z roku bieza_cego sptata + odsetki/dochody [R+O]/[D]
(bez wyta_czen)

zgodnosc z relacjXart. 243 ust. 1 (bez wyfa_czeri)

[7a1] + [2d] ta_czna kwota wyta_czeri z art. 243 ust. 3 przypadajaca
na dany rok budzetowy
sptata + odsetk - wyta,czenia [[R+O] - wyta_czenia ]
wskaznik z roku biez^cego: [ R + 0 - wyt^czenia] / [D]
(z wyfa^czeniem splat)

zgodnosc z relacjXart. 243 (z wytqczeniami)

2014

14700000,00

ZGODNE

2GODNE

2015

14 700 000,00

ZGODNE

ZGODNE



Analiza graficzna danych z WPF (1002022) - BEDLNO - WPF za lata 2012-2016 - Nr Uchwafy JST:

14750

15000

Dochody bieza_ce dochody majqtkowe, w tym:

2013 2014 2015 2016

!Wydatki bieza_ce KWydatki majatkowe, wtym:

2013 2014 2015 2016

dochody maja_tkowe, w tym: •ze sprzedazy rnajatku
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•[la] Dochody biezace [Db] •[24]- Wydatkibieza.ee [Wb]

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

——Kwota dtugu

" Sptaty rat kapitatowych oraz wykup papierow wartosciowych

1 wydatki bieza.ce na obstuge. dfugu, w tym:

ro-

> u

2013 2014 2015 2016

•Pianowana iqczna kwota sptaty zobowia_zari/dochody ogotem - max 15%
z art. 169 sufp (bez wytgczeri)

100%

90%

1 •maja.tkowe objete limitem art, 226 ust. 4 ufp

—-bieza.ee objete limitem art. 226 ust. 4 ufp

600 -, — — — — —
oju
w
'« 500
?

400

300

200 -

100 -

0 -

\
\

2013 2014 2015 2016

Wydatki maja.tkowe, w tym:

Sptaty rat kapitatowych oraz wykup papierow wartosciowych

Dochody bieza.ce - wydatki bieza.ce

1400

2013 2014 2015 2016

•Pianowana ta.czna kwota sptaty zobowi^zah/dochody ogotem - max 15%
z art. 169 sufp (po uwzgle_dnieniu wyta_czeh)

100%

90%
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— '""Zadluzenie/dochody ogotem - max 60% z art. 170 sufp {bez wytaczen}

2013 2014 2015 2016

— — Zadfuienie/dochody ogotem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzgl^dnieniu
wytgczeri)

2013 2014 2015 2016

Rysunek z wskaznikiem planistycznym Rysunek z wskaznikiem pianistycznym

——Maksyrnalny dopuszczalny wskaznik sptaty z art. 243 ufp (planistyczny)

10% -

8% -

6% -

2% -

0% -

^- ->^_ ^^^

2013 2014 2015 2016

— Maksyrnalny dopuszczalny wskaznik sptaty z art. 243 ufp (planistyczny}

^-—-"Relacja planowanej tqcznej kwoty splaty zobowiazari do dochodow (po
uwzgl^dnieniu wytaczeri)

8%

6% -

4%

7% -

0% -

^^-^ ^^

2013 2014 2015 2016

Strona 4 z 6



Rysunek z wskaznikiem wg wykonania

Maksymalny dopuszczalny wskaznik sptaty z art. 243 ufp

(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-l)

10%

8%

6% -•

4%

2%

0%

2013 2014 2015 2016

10%

8%

Rysunek z wskaznikiem wg wykonania

Maksymalny dopuszczalny wskaznik sptaty z art. 243 ufp
(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-l)
Relacja planowanej tacznej kwoty sptaty zobowi^zari do dochodow (po

uwzgle.dnieniu wytqczen)

2013 2014 2015 2016
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LP- Wyszczegolnicnie

Dochody ogolem, z tcgo:

dochody biezace, w tym:

srodki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziafem srodkow,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:

srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

dochody maja_tkowe, w tym:

ze sprzedazy majatku

srodki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:

srodki okreslone w art. 5 ust. I pkt 2 ustawy

iVydatki biezace (bez odsetek i prowizji odi kredytow i pozyczek oraz

wyemitowanych papierow wartosciowych), w fym:

na wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane

zwiazane z funkcjonowaniem organow JST

z tytulu gwarancji i porQczeii, w tym:

gwarancje i por^czenia podlegajaee wylaczeniu z limitow spraty

zobowiazafi z art. 243 ufp/169sufp

na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego
zakiadu opieki zdrowotnej

wydatki biezg.ce objete limitem art. 226 ust. 4 ufp

na projekty realizowane przy udziale srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2, wiym:

finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Roznica (1-2)

Vadwyika budxetowa z lat ubieglycli angazowana w budzccie roku

biezacego

w tym: na pokrycie deficytu budzetu

Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w

budzccie roku biezacego

w tym: na pokrycie deficytu budzetu

Itine przychody nie zwiazane z zaciijgnif cicm diugu

w tvra: na pokrycie deficytu budzetu

Srodki do dyspozycji (3+4+5)

Splata i obsluga dlugu, z tego:

rozchody z tytulu spraty rat kapitaiowych oraz wykupu papierow

wartosciowych, wtym:
k\vota wyt^czeii z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp

przypadaja.ca na dany rok budzetowy

wvdatki biezace na obslug? dlugu, w tym:

odsetki i dyskonto

Inne rozchody (bez splary dtugu np. udzielane pozyczki)

Srodki do dyspozycji (6-7-8)

2013

14 580 505,00

14 505 505,00

75 000,00

75 000,00

13559108,76

7208539,00

294414,00

1 021 396,24

1 021 396,24

1 021 396,24

2014

14600000,00

14 600 000,00

13 300 000,00

7 300 000,00

295 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

2015

14 700 000,00

14700000,00

13 500 000,00

7 500 000,00

300 000,00

1 200 000,00

f 200 000,00

\0 000,00

2016

14700000,00

14700000,00

13500000,00

7 500 000,00

300 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00
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Lp. Wyszczegolnienic

Vydatki majatkowe, w tym:

wydatki majatkowe obj^te limitcm art. 226 ust. 4 ufp

na projekty realizowane przy udziale srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1

pkt2, wtym:

fmansovvane srodkanii okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Credyty. pozyczki, sprzedaz pnpierow wartosciowych

w tym: na pokrycie deficytu budzetu

tozliczenie budzetu (9-10+11)

Cwota dlugu, wtym:

dhig splacany wydatkami (zobowiazania wymagalne, umowy zaliczane do

kategorii kredytow i pozyczek, itp.)

^aczna kwota wylqczen z art. 170 ust. 3 sufp

•Cwota zobowiijzan zwi^zku wspoltworzonego przcz jst przypadaj^cych do

splaty w danym roku faudzetowyin podlegajqca doficzeniu zgodnie z art. 244
ufp
iwoty nadwyzki bud/etowej planowancj w poszczegolnych latach obj^tych
prognoza *"

Wartosc pncej^tych zobowiazaii, w tym:

od spzoz
Kwoty ujete w prognozie dochodow, wydatkow i dlugu zwiazane ze sptatq.

zobowiazari przej^ti'ch od spzoz
Dochody budzetovve z tytufu dotacj i ceiowej z budzetu paiisUva o ktorej mowa
w art. 196 ustawy o dzialalnosci leczniczcj
Wysokosczobowiazanpodlegajacychumorzeniu. o ktorym mowa w art. 190
ustawy o dzialalnosci leczniczej
Wydatki na splate przej^tych zobowiazan spzoz iik\vidowanego na zasadach
okreslonych w pizepisach o dzialalnosci leczmczej

Wydatki na spfat? przej^tych zobowiazan spzoz przeksztafconego na zasadach
okreslonych w pizepisach o dzialalnosci leczniczej, \ tym:
na splat? przej?tych zobowiazan spzoz przeksztatconego na zasadach

okreslonych w przepisach o dziafainosci ieczniczej, w wysokosci w jakiej nie

podlegaja sfmansowaniu dotacj^ z budzetu pahst\va

Zadluzenie/dochody ogoiern - max 60% z art. 1 70 sufp (bez wylaczen)

ZadEuzenie/dochody ogolcm - max 60% z art. 170 sufp (po uwzgl^dnieniu

wyfaczeri)
Pianowana laczna k\vota sptaty zobowiazarVdochody ogoiem - max 1 5% z art,

169 sufp (bez wyiaczen)
Pianowana laczna kwota splaty zobowiazah/dochody ogotern - max 15% z art,
! 69 sufp (po Liwzal?dnieniu wvlaczeri)

2013

1 021 396,24

486 000,00

2014

1 300 000,00

2015

1 200 000,00

2016

1 200 000,00

Wersja szablonu \vydmku: 2012-11-07a Strona 2 z 3 Wydrukzdn-: 13-11-2012 -14:03



Lp- Wyszczegolnifnic

lelacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o ktorej mowa w art. 243 w danym roku

vlaksymalny dopuszczalny wskainik sptaty z art. 243 ufp

vlaksymalny dopuszczalny wskaznik splaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok
N-l)
lelacja planowanej (a_cznej kwoty splaty zobowiazari do dochodow (ze
zwiazkicm oraz bez \vylaczeri)
Spetnicnit wskaznika splaly z art. 243 ufp po uwzglcdnieniu art 244 ufp
(bez wylaczen) (planisrycznego)
Spelnienif wskaznika splaty z art. 243 ufp po imzglcdnieniu art 244 ufp
(bez wyfaczen) (z wvkonanicm za rok N-l)
Ilclacja planowanej lq.cznej kwoty sptaty zobowi^zaii do dochodow (po

mvzslednieniu \vylaczen UE)
Spe!nienie wskaznika splaty z art. 243 ufp po uwzglfdnieniu art. 244
ufp (po uwzaledniciiiu wvlaczen HE) (planistvczneao)
Spelnienie wskaznika splaty z art. 243 ufp po uwzglfdnieniu art. 244
ufp (po uwzfilcdnieniu wylaczeii UE) (z wvkonaniem za rok N-l)

Dochody biezace

Wydatki biezi^ce razem

Dochody biezace - wydatki biezqce

Dochody ogolem

Wydatki ogolem

Wvnik budzctu

Przychody budzctu

Rozchody budzctu

2013

7,0%

7,8%

7,8%

Spelnia

Spelnia

Spelnia

Spelnia

14505505,00

13559108,76

946 396,24

14580505,00

14580505,00

2014

8,9%

6,1%

6,1%

Spelnia

Spelnia

Spelnia

Spelnia

14 600 000,00

13300000,00

1 300 000,00

14 600 000.00

14600000,00

2015

8,2%

5,7%

5,7%

Spetnia

Spelnia

Spelnia

Speinia

14700000,00

13500000,00

1 200 000,00

14700000,00

14700000,00

2016

8,2%

S,0%

8,0%

Spelnia

Spelnia

Spelnia

Spelnia

14700000,00

13500000,00

1 200 000,00

14700000,00

14700000,00

* srodki, o ktorych inowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyzki budzetowej jest szczegolowo opisane w objasnicniach.
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Lp.

I.

2,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

V yszcze go 1 n icn i c

lochody o golem

Dochody bmza.ce

srodki na programy, projekty lub zadania fmansowane z udzialem

srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:

srodki okrcslone w art. 5 ust. i pkt 2 ustawy

dochody majajkowe, w tym:

ze sprzedazy majadcu

srodki na programy, projekty lub zadama finansowane z udzialem
srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pki 2, w tym:

srodki okreslonc w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Vydatki ogolem

Wydatki biezaci:

Wydatki bieza_ce (bcz odsetek i prowizji od: kredytow i pozyczck oraz

wyemitowanych papierow wartosciowych), w tym:

z tytulu porcczeri i gwarancji

w tym: gwarancjc i ponjczeriia podlegajace \vyia_czeriiu z limilow

splaly zobowia_zaii z art. 243 ufp/169 surp

na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego

publicznego zakladu opieki ziirowotnej

na projekty realizowane przy udzialc srodkow, o ktorych mowa w
art 5 ust. 1 pkt 2, w tym:

finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

wydalki biezqce na obstuge dlugu, w tym:

ods^iki i dyskonto

Wydatki inajatkowe, w tym:

na projekty tcalizowane przy udzialc srodkow, o ktorycll mowa w ait. 5

ust. 1 pkt 2, w tym:

finansowane srodkami okreslonymi \ art. 5 ust. 1 pkt 2 uslawy

Wynik budielu

3ochody biczrjcc - wydafki biezqcc

L>ochody maj.-jtkowc - wydatki maj^tkono

Przychody budictu

Nadwyzka budzctowa z lat ubieglych angazowana w budzecic roku

biez^cego

w tym: na pokrycie deficvlu budzetu

Wolne srodki, o ktorycb rnowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urp, aiigazowane w

budzecic roku biczaceao

w tym: na pokrycie deficytu budzetu

Kred\ty, pozyczki, spreedaz papierow \vartoscio\vych

w tym: na pokrycie tieficytu budzetu

Inne przychody niezwi;\zanc z zaciqgni^cieni clhigu

w tym: na pokrycie deficytQ budzelu

Rozchody budzetu

Splaty rat kapitalo\\-ych oraz \\-ykup papierow wanosciow7cli

wtym: kwota \vyla_czeii z art. 243 ust. 3 pkt lufp oraz art. 169 ust. 3
sufp przyuadajaca na dany rok

Inne rozciiody (bcz splaty dhigu, up. udzichiie pozyczki)

Kwota dlugu

w (ym: dfug splacany w>rdatkami (zobowiazania wymagalne, umo\vy

zaliczaiie do kaic«orii kredvtow i pozyczek, ilp.)

Lqczna kwota wyi^czen z art. 170 ust- 3 sufp

2013

14 580 505,00

14505 505,00

75 000,00

75 000,00

14 580 505,00

13559 108,76

13 559 108,7(3

1 021 396,24

946 39G,24

-946 396,24

2014

14 600 000,00

14 600 000,00

14 600 000,00

13 300 000,00

13 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

•1 300 000,00

2015

14700000,00

14700000,00

14700000,00

13 500 000,00

13 500 000,00

1 200 000,00

I 200 000,00

-1200000,00

2016

14 700 000,00

14700000,00

14 700 000,00

13 500 000,00

13 500 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

-1200000,00
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Lp.

9.

9a.

10.

lOa.

11.

12.

13.

13a.

13b.

14.

14a.

14b

15.

16.

17.

18.

Vyszczcgolnienie

Zadfuzenie/dochody ogofem - max 60% 7. art. 170 snip (bez vvyfaczen)

_adiuzenie/dochody ogofem - max 60% z ait. 170 sufp (po uwzgl^dnieniu
vylaczeii)

lanowana Igezna kwcta splaty zobowiazan/dochody ogolem - max 15% z art.
69 sufp (bez wylaczen)
'ianowana fqczna kwota splat;' zobowiazan/dochody ogolem - max 15% z art.
69 sufp (po uwzgledniemu wylaczen)

Cwota zobowiazan przypadajqcych do splaty w danym roku bucfzetowym,
)odlegaja_ca doliczcmu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiazania zwiazku
wspoltworzonego przezJST)

Art. 243 usiawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujfciu rocznym

tfaksymakiy dopuszczalny wskaznik splaty z art. 243 ufp (planistyczny)

vlaksymalny dopuszozalny wskaznik sptaty z art. 243 ufp

obliczony z Rb z wykonaniem roku N-l)
Relacja planowanej !acznej kwoty splaty ^obowia.zari do dochodow (bez
wyl^czeii)
pefnienie wskaznika splaty z art. 243 ufp po uwzgl^dnieniu art. 244 ufp (bez

\vytaczeti)
peinieaie wskaznika splaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-l)
o uwzglijdnieniu art. 244 ufp (bez wylaczen)
(elacja planowanej la^cziiej kwoty spfaty zobowiazan do dochodow (po
uwzgiednieniu wylaczeri)
Speliu'enie wskaznika splaty z art. 243 ufp po uwzgl^dnieoiu art. 244 ufp (po
uwzglednieimi wytaczen)
Speteienie wskaznika spiaty z art. 243 ufp (L wykananiem N-l)
po uwzplednieniu art. 244 ufp (po uwzelcdnieniu \\Tlaczen)

Inforniacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:

na wj'nagrodzenia i skiadki od nich naliczane

zwig^ane z fijnkcjonowaniem organow 1ST

biezace obje.te liniitem art. 226 List. 4 u^J

majqtkowe objcte limitem art. 226 ust. 4 ufp

'rzcznaczenie nadwyiki w poszczegolnych latach obj^tycli prognozq: **

Wartosc przej^tycli zobowia/ati
w tym: od aamorzadowych samodzieinycli publicznych zakfadow opieki
zdrowomoj

Kwoty ujete w prognozie dochodow, wydatkow i dlugu zwiazane ze spiata

zobowiazan przcjctych od spzoz
Dochody budzetowc z tytiiiu dotacji celowcj z budzetu panstwa o ktorcj
mowa w art. 196 uslavvy o dzialalnosci leczniczoj
Wysokosc zobowiazan podlegaji\cych umorzeniu, o ktorym mowa w art.
1 90 ustawy o dzialalnosci leczniczej
Wydalki na spfate przejetycli zobowiazan spzoz lilavidowanego na
zasadacli okreslonvch. w przcpisach o dzialalnosci leczniczej
Wydatki na splaty przejefych zobowiazan spzoz przeksztaiconego na
aasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci leczntceej, w tym:
na splat? przej?tycli zobowiazaii spzoz przeksztaiconcgo na zasadach

okreslonych w przepisacb o dziaialnosci leczniczej, w wysokosci w jakiej
nie podlegaJ!! sfinansowaniu dotacja. z budzetu panstwa

2013

7,01%

7,84%

7,84%

Spelnia

Spelnia

Spelnia

Spelnia

X

1 208 539,00

294414,00

486 000,00

2014

8,90%

6,11%

6,11%

Spelnia

Speinia

Spelnia

Spelnia

X

7 300 000,00

295 000.00

2015

8,16%

5,74%

5,74%

Spelnia

Spelnia

Spclnia

Spelnia

X

7 500 000,00

300 000,00

2016

8,16%

8,02%

8,02%

Spelnia

Spelnia

Spelnia

Spelnia

X

7 500 000,00

300 000,00

' srodki, o ktfiiycli mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznycli z 2009 r.

'* Przeznaczcnie planowanej nadwyzki budzeiowej jest szczegolowo opisane w objasnieniach.
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Zalqcznik Nr 2
do Uchwaiy Nr

Rady Gminy Bedlno z dnia

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

Uwagi ogolne :

Budzet Gminy Bedlno jak rowniez Wieloletnia Prognoza Finansowa zostaly
opracowane w oparciu o aktualnie obowiajzuja^ce przepisy prawne, a w
szczegolnosci o ustaw^ o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz
ustaw§ o Samorzajizie Gminnym z dnia 8 marca 1990 r. z pozn. zmianami .

Gmina Bedlno jest gmina^ wiejskq. dysponujaea_ niewielkim budzetem.
Najwi^kszy wplyw na ksztattowanie si? wielkosci budzetu majq, stawki podatkowe
uchwalane przez Rad^ Gminy , udzialy w podatku dochodowym od osob
fizycznych i prawnych oraz subwencje z budzetu panstwa.
O wysokosci stawek podatkowych niewatpliwie decydujq. mozliwosci fmansowe
mieszkancow gminy Bedlno, gdyz Rada Gminy zdaje sobie spraw$ , jakim
obciq.zeniem bytyby wygorowane podatki i oplaty lokalne dla spoteczenstwa
gminy o charakterze typowo rolniczym .

Trudno jest okreslic realne kwoty jakie nalezy uja^c w Wieloletniej Prognozie
Finansowej. Napewno 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 2013 rok zostala opracowana w oparciu o dane
z wykonania budzetu gminy za lata 2010-2011 , przewidywane wykonanie
budzetu za rok 2012, dane uzyskane z Ministerstwa Finansow o wysokosci
subwencji ogolnych i podatku dochodowego od osob fizycznych ,dane
z Lodzkiego Urze.du Wojewodzkiego w Lodzi o wysokosci dotacji przyznanych na
zadania wlasne i zadania zlecone gminie, z Krajowego Biura Wyborczego
w Skierniewicach, jak rowniez przy wykorzystaniu obowia^zuj^cych uchwal
w sprawie stawek podatkowych i oplat lokalnych.
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DOCHODY:
Dochody na rok 2013 zaplanowano w oparciu o dane z Ministerstwa

Finansow, Lodzkiego Urze^du Wojewodzkiego w Lodzi, Krajowego Biura
Wyborczego w Skierniewicach , uchwalone stawki podatkow i oplat lokalnych
obowia^zuja^cych w 2012 roku .
Plan udzialow gminy w podatku dochodowym od osob fizycznych zostal przyj^ty
w kwocie 3.016,486 zl co daje wzrost o 1.037.345zl do dochodow roku 2012 z
tego tytulu. Subwencja oswiatowa dla Gminy Bedlno zostala przyznana w
wysokosci 4.406.896zl a tym samym jest mniejsza od subwencji na rok 2012 o
kwot^ 81.474 zl. Natomiast cz§sc wyrownawcza subwencji ogolnej wzrosla o
140.135zl w porownaniu do roku 2012 i wynosi 2.359.043,-
Kwoty dotacji na zadania wlasne i zlecone przyj^to w wysokosci okreslonej przez
Lodzki Urzajd Woj ewodzki w Lodzi oraz Kraj owe B iuro Wy borcze w
Skierniewicach.
Dochody z tyt. sprzedazy mienia gminy tj. grunty w Pleckiej Dabrowie,grunty
orne w Goslawicach, lajci trwale w Goslawicach przyjeto na podstawie Uchwal
Rady Gminy Bedlno w sprawie sprzedazy skladnikow majatkowych.
1. Uchwala^Nr XV/90/2004 z dnia 30 wrzesnia 2004 roku Rada Gminy Bedlno
wyrazila zgode_ na sprzedaz nieruchomosci niezabudowanej w miejscowosci
Plecka Da^browa o pow. 10.856m2. Do w/w nieruchomosci zostala sporzajdzona
wycena przez uprawnionego rzeczoznawc^ majatkowego. Planowana wartosc
sprzedazy nieruchomosci przyjeta do budzetu to 25.000zl
2. Uchwalq,Nr XI/74/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r Rada Gminy Bedlno wyrazila
zgode_ na sprzedaz nieruchomosci niezabudowanej w miejscowosci Goslawice o
pow. 18.400m2. Do w/w nieruchomosci zostala sporzajdzona wycena przez
uprawnionego rzeczoznawc? majatkowego. Planowana wartosc sprzedazy
nieruchomosci przyjeta do budzetu to 40.000zl.
3. Uchwala^Nr XI/74/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r Rada Gminy Bedlno wyrazila
zgod? na sprzedaz nieruchomosci niezabudowanej w miejscowosci Goslawice o
pow. 9.200m2. Do w/w nieruchomosci zostala sporzajdzona wycena przez
uprawnionego rzeczoznawce_ majatkowego. Planowana wartosc sprzedazy
nieruchomosci przyjeta do budzetu to lO.OOOzl
Ogolem wartosc nieruchomosci zaplanowanych do sprzedazy w 2013 roku -

75.000zl.



W dochodach biezajoych na 2013 rok uwzgl^dniony jest wzrost z uwagi na
zmienione kwoty subwencji, dotacji i udzialow w podatku dochodowym od osob
fizycznych, a takze poprzez wprowadzenie dochodow z tytulu oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokosc dochodow w tym zakresie
skalkulowano w oparciu o liczb^ mieszkancow zamieszkalych na terenie gminy
Bedlno x szacunkowa stawka na Igo mieszkanca 8 zl x 6 miesie_cy, co dato do
budzetu kwot? 288.000,-, Dochody wlasne takie jak podatki, oplaty lokalne
pozostawiono na tym samym poziomie. Natomiast na lata 2014-2016 przyje_to
wzrost dochodow biezajcych , w tym z tytulu podatkow i oplat lokalnych.
Na wysokosc dochodow biezajc;ych rowniez wptyw ma pozyskiwanie srodkow na
realizacj^ projektow unijnych tzw. mi^kkich. Na lata 2013-2016 nie mamy
wiedzy ile i na jaka_ wartosc takich projektow b^dzie realizowanych, tym bardziej
ze rok 2013 to ostatni rok funkcjonowania programow unijnych z prognozowania
na lata 2007-2013, a nie mamy jeszcze szczegolowej wiedzy na temat kolejnego
programowania 2014-2020.
Na lata 2014-2016 nie planowano dochodow z tyt sprzedazy skladnikow
majatkowych, gdyz nie ma podj^tych uchwal w sprawie sprzedazy kolejnych
skladnikow majatkowych na nastejme lata. Kwota 75.000 zl przyj^ta w planie
dochodow budzetu na rok 2013 wynika z podjetych juz uchwal.

Dochody gminy Bedlno na lata 2013-2016 ( porownuj^c do przewidywanego
wykonania w roku 2012) obrazuje ponizsze zestawienie :

Przcwidywane
wykonanie w
roku 2012

14.275.237,13

%

2013

14.580.505,-

102%

2014

14.600.000

102,3%

2015

14.700.000

103 %

2016

14.700.000

103 %

Wzrost dochodow w latach 2014-2016 zaplanowany zostal przy zaiozeniu
wzrostu stawek podatkowych,oplat lokalnych ,wzrostu subwencji z budzetu
panstwa i dotacji.
Planowane jest pozyskiwanie nowych przedsie_biorcow,dziejki ktorym do budzetu
gminy zwi^kszy si? wplyw podatkow.



W zakresie dochodow maj^tkowych przewiduje si^ wplywy do budzetu
wedlug ponizszego zestawienia:

Przewidywane
wykonanie w
roku 2012

292.805,10

2013

75.000

25,6%

2014

X

-v

2015

X

X

2016

X

X

Dochody maj^tkowe na rok 2013 zaplanowano w wysokosci 75.000,- jest to
planowany wplyw ze sprzedazy mienia gminy.

W latach 2014-2016 nie planowano dochodow z tyt. sprzedazy skladnikow
majatkowych gminy.

WYDATKI:

Wydatki biezaee w roku 2013 zaplanowano w wysokosci 13.559,108,76 zl .
Od roku 2013 planowane sa^ w wydatkach biez^cych srodki zwiq.zane z
funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z
ustawa^ o utrzymaniu czystosci i porzajdku w gminach.
Nie planowano wydatkow na obslug? dlugu, czy na odsetki od zacia^ganych
kredytow bankowych, gdyz kredyty takie nie b^da^zaciqgane.
W latach 2014-2016 planuje si$ wzrost wydatkow bieza^cych w odniesieniu do

roku 2013 ze wzgl^du na postejarjaj^ i

Wydatki biezqcc na lata 2013-2016 (porownuj^c do przewidywanego
wykonania w roku 2012) obrazuje ponizsze zestawienie :

Przewidywane
wykonanie w
roku 2012

13.870.788,13

%

2013

13.559.108,76

98%

2014

13.300.000

95,9%

2015

13.500.000

97,3%

2016

13.500.000

97,3%

Najwi$ksza_grup$ wydatkow stanowia^ wynagrodzenia osobowe,dodatki wiejskie
i mieszkaniowe oraz pochodne od nich naliczane,glownie w dziale oswiata I
wychowanie.
Wysokosc wydatkow zwiajzana jest ze wzrostem stopnia awansu zawodowego
nauczycieli, 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.
Budzet roku 2013 nie zaktada wzrostu plac dla nauczycieli jedynie dla obshigi w
oswiacie i wynosi 5 %.
Znaczna^ kwotej stanowia_ rowniez wydatki zwiq.zane z funkcjonowaniem urzedu
gminy, place i pochodne pracownikow, uslugi i materiaiy ,wydatki zwi^zane z
obsluga^ rady gminy, jednostek organizacyjnych,instytucji kultury ,zapewnieniem
dowozenia uczniow do szkol, utrzymaniem autobusow szkolnych,wodoci^gow
wiejskich i zadania z zakresu pomocy spolecznej.
W roku 2013 zaklada si? 5 % wzrost plac rowniez dla pracownikow urze^du i
jednostek organizacyjnych gminy.
Wydatki majajtkowe na 2013 rok zaplanowano w wysokosci 1.021.396,24 zl.
Ogolem kwota wydatkow zaplanowanych do realizacji na 2013 rok wynosi
14.580.505 i rownowazy sie z kwota^ dochodow ogolem, zaplanowanych w
projekcie budzetu na 2013 rok.

PRZYCHODY GMINY I WYNIK BUDZETU :

Gmina Bedlno w 2013 roku i w latach nast^pnych nie planuje do zacia^mi^cia
kredytu bankowego .Plan wydatkow inwestycyjnych w poszczegolnych latach
b^dzie wzrastal w momencie podpisywania umow na projekty realize wane przy
wspoludziale srodkow z budzetu Unii Europejskiej.
Wysokosc wydatkow inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku
wzrosnie, gdyz spodziewane sa_ przychody pochodza_ce z nadwyzki budzetowej.
Zmiana ta nastapi po wyliczeniu wysokosci nadwyzki budzetowej po zakonczeniu
roku budzetowego 2012 na poczatku 2013 r.

Niniejsza Uchwala okresla wykaz przedsi^wzi^c wieloletnich,gdyz obecnie takie
przedsi^wzi^cia przyj^te sâ  do realizacji na lata 2012-2013. W cia^gu roku
budzetowego zostana_ wprowadzone nowe przedsi^wzi^cia do Uchwaly jezeli
b^da^ zawierane umowy wieloletnie na realizacj^ przedsi^wzi^c wieloletnich
zarowno inwestycyjnych jak i biezajoych.



.

c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsi^wzi^c

Zatqcznik Nr 3

Do Uchwaty Nr

Rady Gminy Bedlno z dnia

La^czne naktady finansowe i lirnity zobowi^zah

L.p.

1.[mj

2.[m]

3.[m]

Nazwa i eel
Okres realizacji

od do
Rozdz.

Jednostka odpowiedzialna
lub koordynuiajca

Razem

- wydatki biezace

- wydatki majatkowe

Rernont nawierzchni drogi gminnej Stradzew - Zaiusin dl. 1600m -

Remont poprzez modernizacj? sv/ietlicy wiejskiej w miejscowosci
Plecka D^browa

Remont poprzez modernizacj? sv/ietlicy wiejskiej vj miejscowosci
Szewce Nadolne

2012

2012

2012

2013

2013

2013

Urzqd Gminy

Urzqd Gminy

Urza,d Gminy

La^czne naktady
finansowe

500 205,80

0,00

500 205,80

427 947,00

36129,40

36 129,40

Limit zobowiqzari

571 400,00

0,00

571 400,00

500 000,00

35 700,00

35 700,00

Suma limitow
wydatkow

przyjetych w
latacn WPF

486 000,00

0,00

486 000,00

417000,00

34 500,00

34 500.00

Strona


