
*ADA GMINY
BEDLNO UCHWALA Nr

RADY GMINY BEDLNO
z dnia i£

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.226,art.227, art.228,art.229, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r.o fmansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z 2010r Nr 28,poz.l46, Nr 96,
poz.620,Nr 123,poz.835, Nr 152,poz.l020,Nr 238, poz.!578,Nr 257,poz.l726 z 2011r.Nr
185,poz.l092,Nr 201,poz.ll83,Nr 234,poz.l386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707, z
2012r.poz 1456, poz.l530,poz.!548 ) w zwia^zku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku -Przepisy wprowadzaja_ce ustawy o fmansach 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 2011r. 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 2001r. Nr 142 ,poz.!591;z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr
803poz. 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.1337; z 2007r. Nr
48,poz.327, Nr 138, poz.974, Nrl73,poz.l218; z 2008r.Nr 180,poz.llll, Nr 223,poz.l458 i z
2009r. Nr 52,poz.420,Nr 157, poz. 1241; z 201 Or. 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.ll3,Nr 217,poz.l281,Nr
149,poz.887, z 2012 r.poz567, z 2013r. poz.153)

l^ADA 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

Dokonuje sie. zmiany wykazu przedsi$wzie_c realizowanych w latach 2013-2016 zgodnie z
Zalacznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwaly.



§3

Wykonanie Uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Bedlno.

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podje_cia.

s\i8 wnosz^ uwag GO do zgodnosci
z obowictzuj^cyii preepisanni
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HADA GMINY
BEDLNO

Zaia_cznik Nr 1

Do Uchwaty Nr ZUO..U.U&

Rady Gminy Bedlno z dnia «.a&A

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
BEDLNO NA LATA 2013-2016



RAD A GMINY
BEDLNO

Wykonanic Plan 3 kw. Wykonanie

.piy.va.ch z podalk-u dochodoivego od oscb fizycznycli

tylttlu dolacji oraz srodkow przeznaczonych na ir

Wydalki ogol

emu 7. [jmitow splaty zobawiazaii okreslonyci-
3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach puhlicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z po;
lubart . 169 ust 3 pkt 2 uslauy 2 dnia 30
2104, zpozn. zm]

ych(Dz U.Nr249.poz

zasadach okrcslonycli w jirzepisach o
finansov-iniudoiacj^z budzetu panstv,a;

na pokrycie dcficslu budzetL

laczna kMOla pfzj-padajacych na dany rok kwot v,yta_czen okreilonych w: art. 243 ust 3 pkt I ustawy (lub an
169 ust 3 pkt I uip z 2005 r.), art 121a ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wpiowadzajaci; ustaw? o
finansach publicznych (Dz U .Nr l57 ,poz . 124], zpozn. zm.) oraz ail 36 ustiwy z dnia 7gmdnia 2012 r. o
zmianie niektorj'di uslaw zwjazanych z reslizaq^ usta\v>- budzeiowcj (Dz.U. poz. 1456), wtym

kwola przvpadajncvcii na dsnyrok k'.^1oi 'A>t«:zen okreslonych wart. 243 U5t 3 pki 1 ustawy lub art 169

mne rozcbody njczwjajain; ze spial^dlugu

li zooaniczen Alu"u okrcslonych wart. 170 usl. 3 ufp z2005 r oraz wan. 36 ustauy o
anie niekton'ch ustaw zwiazanych z realizacja. uslauv budzclowcj, w t\ do dochodow osolem okreslony w art. 170 ufp z 2005 r.. bez uwzdedmama wvtaczcn

nik zadjuzenia do dochofJoiv ocofcm, o ktosytn lllo^va wart. (70 ufp z 2005 r., po uwzd^dmenm

Wydruk z dn.: S6-03-2013 -14:11



Wykonanie
Wyszczego 1 n ien ie

jKwola zobow ia^zan wynikaj^cydi z- przej^cia pn.cz jednostkj samorzqdu ferytorialnego lobowiqzan po
Ilikwrdowanych i przeksztakanycli jednostkach zalkzanych do sektora finansow publicznych

IRslacja zrownowazciiia wydalkiiw biez^cych, o ktnrej mowa w ar(, 242 uslawy

Wsknznik spiaty zobowiazari

Wskaznik planowanej l^cznej kwoty sptaty zobowiazah, o ktorej mowa w art 243 ust 1 ustawy do dochodow
ogoiem, bez uwzglpinienia zobowiazan zi\nazku wspohworzonego przezjednostk? samorzqdu terytorialtiego, po
uivzgl^dnienm wylaczeri pizypadaj^cych nadany rokokreslonych wpkt 5.1.1

Wskaznik planowanej iacznej kwoty splat^' zobowiazan, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodow
ogofem, po u\vzgl^dnieniu zobowjizah zwi^zltu wspoitworzoncgo przezjednostk? samorza.du ierytorialnego oraz
po uwzgl^dnieniu u.y]^czcn przypadajacych na dany rok okreslonych wpkt 5.1.1.

Wskainik jednoroczny (]ir art. 243)

Informacja. o 5peinicnm \\ikaziiika sphty zobowaz»i okrcilonego w art 243 ustawy, po u\\-zgkdnieniu
zobo>\i,izaiizi\'i^iku wspoltwotzonego przczjcdno5:t,t samorzadu lento rial 111:30 oraz po uwzglfdnieniu
\vj'jjczcn okrcslonych wpkt 5.1.1., obliczonego wopirciu o plan 3 kwartalowroku poprzedzaj^cego rok
budzeiowy

[nforrn.icja o spelnieniu wskaznifca =ptaty zobowia?jn okreilonego w art 243 ustawy, po u\vzi;l^dnEernu
zobowiazari zwiazku u-5p6itworzonego przezjednostki; samorzqdu teiytorialnego oraz po uwzgii;dnicniu
ivyia^czen okreilonych w pkt 5.1 1.. obltczonego iv op^rciu 0 ftykonanie rofcu poprzedzajacego rok
budzeiowy

: prognozowancj nadwyzki budielowej, w Ijm na:

Informacjc iizupetnraj^c* o wybranych rotlzajiich wjdalkow bud

Wydniki biez4ce na nynagFodzenia i skfadki od nidi naliczanc

2010 2011
Flan 3 kw.

2012
Wykonanie

2012

0,00

347303,18

2013

0,00

2014 2015

0,00

2016

656979,51

836 979.91

X

0,00%

1 300 000,00

1 300 000.00

*

0,00%

1 200 000,00

I 200 000,00

X

0.00%

1 200 000,00

1 200 000,00

y

0,00%

0,00

Wydruk i dn.; 26-03-2013 - 14:11



12

£ .



Zahjcznik Nr 2
do Uchwaly Nr .W,\\\fo&\..&Q.W.
Rady Gminy Bedlno z dnia A&..NW

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

Dokonuje si? zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata
2013-2016 w zakresie wprowadzenia przychodow z tytulu nadwyzki budzetowej z
lat ubieglych w wysokosci 180.000,-

Zmienia si$ rowniez wysokosc kwot dochodow i wydatkow w wyniku zmian
dokonywanych w budzecie gminy wprowadzonych Uchwatq. zmieniajacq. budzet
jak i wprowadzanymi Zarzadzeniami,

Po stronie dochodow wprowadzono min. kwot§ 81.556,- tytulem refundacji
srodkow otrzymanych w ramach "Odnowy wsi " z dzialania LEADER+ obj^tego
PROW na lata 2007-2013 w zwiajzku ze zrealizowanym zadaniem " Przebudowa
chodnika prowadza^cego do Wiejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w
Pniewie".
Wprowadzono rowniez min. kwot? z tytulu otrzymanego odszkodowania od firmy
ubezpieczeniowej za szkod? wyniklq. w jednej ze szkol podstawowych oraz
dotacj^ otrzymana^z powiatu na biezape utrzymanie drog powiatowych.
Zmianie ulegly rowniez kwoty poszczegolnych dotacji i subwencji oswiatowej, co
poci^gn^lo za soba^ zmiany w budzecie oswiaty.

Ulegty zmianie wydatki na zadania inwestycyjne w zwiajzku z wprowadzonymi
nowymi zakupami inwestycyjnymi oraz z powodu zdj^cia z planu wydatkow
zadania pt. " Siec komputerowa z zakupem komputerow do pracowni
informatycznej w gimnazjum.
Wprowadzono natomiast nowe zadania inwestycyjne, tj. zakup laptopow dla
jednostek budzetowych gminy oraz dofmansowanie zakupu samochodvi
siuzbowego dla Policji w Zychlinie.

Gmina Bedlno nie posiada zacia^ni^tych kredytow w zwiajzku z czym nie posiada
zadluzenia.



Z powodu zwiejcszenia przychodow z tytulu nadwyzki budzetowej z lat ubieglych
ulegly zmianie limity zobowiazan i wskazniki.

W zwi^zku z wejsciem w zycie Rozporzajdzenia Ministra Finansow z dnia 10
stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki
samorzajdu terytorialnego dostosowany zostal do obowiajzuj^cych przepisow druk
Wieloletniej Prognozy Finansowej, ktory zawiera obowia^zujace zmiany oraz druk
Wykazu przedsi^wzi^c wieloletnich. Tym samym Zal^cznik Nr 1 i Zal^cznik Nr 3
niniejszej Uchwaly zostaty dostosowane do aktualnie obowiazuj^cego
Rozporzajdzenia.
W dochodach biez^cych wyodr^bniono dyscypliny dochodow, zmieniono rowniez
informacje uzupelniajq.ce o wybranych rodzajach wydatkow budzetowych.

Przew



RADA GMINV
BFHLNO

Wykaz przedsie.wziec realizowanych w latach 2013-2016 Zafqcznik nr 3 do Uchwaty Nr̂ VHjî î ^Rady Gminy Bedino z dnia 3kAu&*'*

Lp.

1

Nazwa i eel

2

jednostka
odpowiedzialna

3

okres reafeacji

Od

4

Przedsi§wzi?cia ogotem

Do

5

Klasyfikacja
budzetowa

Dzial

6

wydatki bieza.ce

wydatki majqtkowe

1) programy.projekty lub zadania(razem)

wydatki bieza.ce

wydatki majatkowe

a) programy.projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziafem srodkow,o ktorych
mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

wydatki bieza.ce

wydatki majatkowe

b) programy.projekty lub zadania zwiazane z umov/ami partnerstwa pubiiczno-pravjnego(razem)

c) programy.projekty lub zadania pozostaie (inne niz v/ymienione w iit.a i b (razem)

wydatki bieza.ce

wydatki majatkowe

Remont nawierzchni drogi gminnej Stradzew -
Zaiusin dU 600mb

Remont poprzez modernizacje_ swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Plecka Dapmwa

Remont poprzez modemizacj^ swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Szewce Nadoine

Gmina Bedino

Gmina Bedino

Gmina Bedino

2072

2072

2072

2073

2073

2073

600,60076

927,92709

927,92709

2) u mo wy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nast^pnych jest niezb^dna dla zapewntenia
ciqgtosci dzjalania jednostki i ktorych platnosci przypadaja^w okresie dluzszym niz rok; (razem)

3) gwarancje i poreczenia udzielane przez jednostki samorza_du terytorialnego (razem)

taczne naktady
finansowe

7

500 205,80

500 205,80

500 205,80

500 205,80

500205,80

500205,80

427 947,00

36 129,40

36 129,40

wydatki
poniesione w
latach
poprzednich

8

14205,80

14205,80

14205,80

14205,80

14205,80

14205,80

10947,00

1 629,40

1 629,40

limitywydatkowwposzczegolnych latach(wszystkie lata)

2013

9

486 000,00

486 000,00

486 000,00

486 000,00

486 000,00

486 000,00

417000,00

34 500,00

34 500,00

2014

10

2015

11

2016

12

2017

13

2018

14

2019

15

2020

16

Limit zobowiazah

18

486 000,00

486 000,00

486 000,00

486000,00

486 000,00

486 000,00

417000,00

34 500,00

34 500,00

PRZEWOC^CZACY


