
UCHWALA Nr
RADY GMINY BEDLNO
z dnia At

w sprawie ziniany 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 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.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,1548 ) w zwiqzku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku -Przepisy wprowadzajajse 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.!078,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 2013r ,poz.594 )
RADA GMINY BEDLNO uchwala, co nastepuje:

§1

Dokonuje sie, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2013-2016
zgodnie z Zatqcznikiem Nr 1 oraz objasnieniami do zmian zgodnie z Zala^czmkiem Nr 2 do
niniejszej Uchwaly.

§2

Dokonuje sit? zmiany wykazu przedsie_wzi§c realizowanych w latach 2013-2016 zgodnie z
Zalq.cznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwaly.

§3

Wykonanie Uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Bedlno.

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Nie wnosz§ uwagyco do
z obowî zuĵ cynhi pr/episarni

/%a^2
Rad^tftniny Bedlno

veek Tarka
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Do Uchwaty Nr ^ . . . X 3 \ ? .

Rady Gminy Bedlno z dnia jtft.kz&Gr&&

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

BEDLNO NA LATA 2013-2016



flADA GMINY
BEDLNO Wykonanie Plan 3 kw. iV^oni

_LE, Wyszczegolniepie
Dochody o golem

2010 2011
14411834^8 14561593,51

2012
14275237,13

2012
14526312,36

2013 2014
15015314,78 : 14600000,00

2015 2016
14 700 000,00 14 700 000,00

13711 635.60 14 858 758.78

dochody z lytuhi udziaiu we wplywach z podatku dcchodowcgo Od osob fizycznych

dochody z tytuiu udziatu we v.piywach z podatku do chodowego od osob prawnycti

79& 229,06

6499405.00

tytuiu dotacji i srodkow przeznaczonych na cele biezace 144210,65

6631 258,00

Dochody majatko we, wtym 700198,68

rzeaazy maj^iKU

ilu dotacji oraz srodkow pizeznaczonych na iiiwcstycjc

46479,41 75 000,00

0,00 0,00

Wydatki ogolem 14471404,17 14326519,73 16 477 596,13 14704086,11

13 870788,13

16 751 094,78

13979478,87

14 600 000,00 14 700 000,00 14 700 000,00

13 500000,00

z tytuiu poreczen i gwarancji, wtym: 0,00

gwarancje. i poreczenia podlegajace wyfaczeniu z limitow spkuy zobowiazaii okreslonych w art. 243 ust
3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia2Q09 r. ofirunsach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zpozn. zrn.)
lubart 169 ust 3 pkt 2 ustawyz dnia 30 czeiwca 2005 r. o fmansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz.
2104,zpozn zm]

laczna kwota pizypadajacych na dany rok kuot wyi^czeii okreslonych \v. art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art
169 USL 3 pkt 1 ufp z2005 r.), art. 121a ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. -Przepisy wprow'adzaj^ce uslaw? o
finan^ach publicznycli (Dz. U. Nr 157, poz. 1241. 7. pain, zm.} oraz art. 36 ustawyzdnia 7 grudnia 2012 r. o
zmianie niektorych ustaw zwia^zanych z realizacjij ustawy budzetowej (Dz.U. poz. 1456), wlym:

Kwola dlugu 0,00



Wykonanie Plan 3 kw. \V^!oni

JJL. Wyszczegolnienie

Kwolazobowiazari n-ynikajacyfh z przejecia przezjednosffcc samorzadu terytorialnego zobowiazaii po

likwidowanych i przeksztatcanych jcdnoslkach zalkzanych do sektora finansow publicznych

art. 242 nslawy

Wskaznik splati-

^ wpkt 4.1. i wolnc

art. 169 usi. 1 ufp z2005 r. do

pkl 5.1.1.

Wskaznik planowanej lacznej kwoty spiaty zobowiazan, o ktorej mowa wart. 243 ust. I ustawy do dochodow

ogolem, bez uwzgl^dnienia zobowia_zaii zwia_zku wspohworznnego przez jednostk^ samorzadu lerytoriainego i
1 -zgledniania wyia_czeh przypadajacych na dany rok okreslonych wpkt 5.1.1.

Wstaznik planowanej lacznej kwoty spiaty zobowiazin, o ktorej mowa wart. 243 ust. 1 ustawy do dochodow

ogolem, bez uwzglfdnicnja zobowiazari zwiazku wspoltworzonego przezjednostk^ samorzadu terylorialnego, po

uwzgledmemu v-yl^czen przypadaj^cych na dany rok okreslonych w pkt 5.1.1.

Kwom zobmviaian zwiazku wspoftworzonego przez jednostk? samorzadu ierytonalnego przypadajXcycli do

spiaty w danym roku budzetowyin, podleg3|a.C3 doliczeniu zgodnie z art. 244 QSla\vy

Wskaznikjednoroczny (prawa strona wzoruz art. 243)

2010 2011 2012 2012

0,00 0,00

111 643,90

2013

0,00

2014 2015

Speiniona

2016

0,00

Spdmona

Infonnacja o spclnieniu wskoznika spbty zobownazah ob-eslonego w art 243 ustawy, po uwzgl^dnieni

zobowiazaii zwiazku wspoltworzoncgo przez jednostk^ samorzadu tirytorblnego oraz po uwzglednie

wy!j\czeii okreslonych wpkt 5.1 1., obliczonego w oparciu o wykoname roku poprzedzaja,cego rok
budzclowy

zeznaczenieprogn j nadwyzki budzetowcj, » tvm na: 0,00 0,00

nforniacje uzupehiiaj^ce o wybranych rodzajach wjdatkow budietowj'eh

Wydalki bieza.ce na wynagroiizenia i skladki od nicli naliczanc

anowjedncstki samoFzadu tejytorialneao

biezac

0,00

0,00 :



Wykonanie

l;inansowanie programow, projektow lub zadan realizowanych z udiialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5
ust. 1 pkl i i3 ustawy

srodki okrellone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy uynifcajace wyl^cz
programu, projektu lub zadinia

a\rartych uinow na rcalizacjc.

'. udzialem irodkow, o ktorj'eh mowa w art

2010 2011

314691,19

Plan 3 kw.
2012

iVyKorWyKOnanie

2012 2013 2014 2015 2016

srodki okreilone wait. 5 usl 1 pkt 2 ustawy wynikajacc wytacznic z zav-aitj'ch umow na
pragramu, ptojektu lub zadania

irodkow, o ktorych mowa w art. 5

350 OS9,47

43 863.67

119960,68 108 939,20

12.4.2

13

13 1

13.2

wlym finansov 0.00

Kwoty dotyczjice ptiejfcia i splaty zobowi^zari po samodziclnych publicznycli zakladach opield zdrowotncj
araz pnkrycia ujemnego w-yniltii

Wysokosczobowi^zanpodlesija.i;ych umorieniu. o klorym mom wart 190 ustawy o dziahlnosci le

y^31^ na spial^ przej^tj'Ch zobowi.izah samoi!zie[n-:go ptblicznego zjkladu opitki zdro'votnej likn
zasadacli okreslonych w przcpisach o dziaialnosci leczniczej

Wydatki na splat? zobowiazah samodzielnego publicaiego zakladu opieki zdrowotnuj przejel>ch do konca2011
r. na podslawie przepisow o zakladach opieki zdroivc;riej

Wydatkj bicz^cc na pokrycie ujcnincgo ".yniku fin3n'owet;o samodzielnego pubiicznego zakladu opieki
zdrowotnej

Dane uzupeiniaj^ce o dlugu i jego splacie

Splaly rat kapilajowych oraz wykup pjpn
ztytuiu zobowi^zaii juz zaciaj;nie;tych

Kwota dlugu, ktorego planowana splaia dokona si? z wydatkow budzetu

wyplity z tytulu wymagalnych poieczeii i givamncji

o.oo!

cji niekasoivych wplj-xvaj^cycli na kwotf; dlugu (m.in. umotzenia, roznice kursowe)



RADA GMINY

Zal^cznik Nr 2
do Uchwaly Nr X\X(A&.<4&atf?
Rady Gminy Bedlno z dnia l

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

Dokonuje sie_ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata
2013-2016 w zakresie wprowadzenia przychodow z tytuiu nadwyzki budzetowej z
lat ubieglych w wysokosci 781.280,-. Ogotem nadwyzka zaangazowana w
budzecienarok2013 - 1.735.780,-

Zmienia si$ rowniez wysokosc kwot dochodow i wydatkow w wyniku zmian
dokonywanych w budzecie gminy wprowadzonych Uchwalami zmieniaja^cymi
budzet jak i wprowadzanymi Zarza^dzeniami.

Dokonano zwi^kszenia dochodow budzetowych m.in o kwot§ 37.995,- z tytu-tu
srodkow z WFOSiGW otrzymanych na realizacj? zadania " Malowanie barwami
przyrody - ekologia w Gimnazjum w Bedlnie".
Zwi^kszono rowniez dochody budzetowe z tytulu wprowadzenia srodkow na
realizacj§ projektu " Droga do samodzielnosci " w wysokosci 44.750,-. Srodki z
POKL Priorytet VII " Promocja Integracji Spolecznej " , Dzialanie 7.1. Rozwoj i
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziatanie 7.1.1 Rozwoj i
upowszechnianie aktywnej integracji przez Osrodki Pomocy Spolecznej.

Ulegly zmianie wydatki na zadania inwestycyjne w zwiazku z wprowadzonymi
nowymi inwestycjami drogowymi rocznymi i dwuletnimi. Wprowadzono rowniez
kwot? 909.000,- jako pomoc fmansowq. dla Powiatu Kutnowskiego w formie
dotacji celowej na realizacj^ zadan drogowych na terenie Gminy Bedlno.

Ulegl rowniez zmianie Zala^cznik Nr 3 do niniejszej Uchwaly w zwiajzku z
wprowadzeniem trzech nowych zadaii inwestycyjnych drogowych do realizacji na
lata 2013-2014



Gmina Bedlno nadal nie posiada zaciajjnietych kredytow w zwiazku z czym nie
posiada zadluzenia.

Z powodu zwi^kszenia przychodow z tytuhi nadwyzki budzetowej z lat ubieglych
ulegly zmianie limity zobowiajzan i wskazniki.

Przewoprilp^cy
wfriiny Bedlno

ac€k Tarka



RAD A GMINY ^ ^
BEDLNO * •

Wykaz przedsi^wzi^c realizowanych w latach 2013-2016 Zatqcznik nr 3 do Uchwafy Nr i.ii'̂ -' .'.''Radv Gminy Bedlno z dnia .:;.̂ r.̂ î WV...-

L-p.

1

Nazwaicel

2

jednostka
odpowiedzialna

3

okres realizacji

Od

4

Do

5

Klasyfikacja
budzetowa

Dzisl

6

Przedsi?wzi?cia ogolem

wydatki biezqce

wydatki majatkowe

1) programy,projekty lub zadania(razem)

wydatki biezace

wydatki majatkowe

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

wydatki biez^ce

wydatki majatkowe

b) programy,projek!y lub zadania zvj'tazane z umovjami partnerstwa pubticzno-prav.'nego(razem)

c) programy.projekSy lub zadania pozostate (inne niz \-jymienione \>i lit.a i b (razem)

wydatki btezace

wydatki majatkowe
Remont poprzez modemizacje, swietlicy
wiejskiej w miejscovjosci Plecka Dabrowa

Remont poprzez modemizacje swietlicy
iviejskiej v/ miejscowosci Szev/ce Nado/ne

Wykonanie nawierzchni dmgi v/ miejscowosci
Ruszkiodt. 1970mb

Wykonanie nawierzchni drogi w Maryninie o di
1030mb

Wykonanie nawierzchni drogi w Zeronicach o
di 960 rnb

ciqglosci dziafania jednostki i ktorych ptetnosci

Gmina Bedlno

Gmina Bedlno

Gmina Bedlno

Gmina Bedlno

Gmina Bedino

2072

2012

20 13

2013

2013

2073

20V3

2014

2014

2014

921,92109

921,92109

600,60016

600,60016

600,60016

\ latach nastepnych j'est niezbedna dla zapewnienia
rzypadaja, w okresie dluzszym niz rok; (razem)

3) gwarancje i poreczenia udzielane przez jednostki samorza,du ten/torialnego (razem)

taczne naklady
finansowe

7

568 258,80

568 258,80

568 258,80

568 258,80

568258,80

568 258,80

36 129,40

36 129,40

213 000,00

122000,00

161 000,00

wydatki
poniesione w
latach
poprzednich

8

3 258,80

3 258,80

3 258,80

3258,80

3 258,80

325S.80

1 629,40

1 629,40

0,00

0,00

0,00

limity wydatkow w poszczegolnych latach(wszystkie iata)

2013

9

96 080,00

96 080,00

96 080,00

96 080,00

So 080,00

96 080,00

34 500,00

34 500,00

9610,00

9 060,00

84/0,00

2014

10

468 920,00

468 920,00

468 920,00

468 920,00

468 920,00

468 920,00

203 390,00

112 940,00

152590,00

2015

11

2016

12

2017

13

2018

14

2019

15

2020

16

Limit zobowiazaii

18

565 000,00

565 000,00

565 000,00

565 000,00

565 000,00

565 000,00

34 500,00

34 500,00

213000,00

122000,00

161 000,00


