
RADA GMINY
BEDLNO

UCHWALA Nr
RADY GMINY BEDLNO
z dnia &QNb$tMi&J&£&tJteAe

Ci

w sprawie uchwalenia Wielolctniej Progno/y 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, pox. 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 20t,poz.l 183,Nr 234,poz.l386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707 ) w
zwia/.ku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -Przepisy
wprowadzaja^ce ustaw? o fmansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz. 1241, Nr 219,poz. 1706;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.l()16) 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.l591 ;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 80,po/. 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; 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 2l,poz.l 13,Nr
217,poz.l281,Nr 149,poz.887, z 2012 r.poz567)

RADA GMINY BEDLNO uchwala, co nast^puje:

§ 1

Uchwala si$ Wieloletni<\? Finansowa. Gminy Ikdlno na lata 2013-2016 zgodnie z
zal^cznikiem Nr 1 oraz objasnieniami zgodnie z zala^cznikiem Nr 2 do Uchwaty.

§2

Okresla si^ wykaz przedsi^wzi^c realizowanych w latach 2013-2016 zgodnie z zala^cznikiem Nr
3 do niniejszej Uchwaly.

§3

1. Upowaznia si^ Wojta Gminy do zaciqgania zobowia^zah zwia.zanych z realizacja^przedsi^wzi^c
okrcslonych zala^cznikicm Nr 3 do niniejszej Uchwaly.
2. Upowaznia si$ Wojta Gminy do zaci^gania zobowi^zan z lytulu umow, ktorych realizacja w
roku budzetowym i w latach nastcpnych jest niczb^dna do zapewnienia ci^glosci dzialania
jednostki i z ktorych wynikajq_ce platnosci wykraczaja^poza rok budzctowy.
3. Upowaznia si? Wojla Gminy do przekazania uprawnien w zakresie zaciajiania zobowiqzari
okreslonych w § 3 ust 2 Uchwaly, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.



§4

Traci moc Uchwala Nr IX/78/2011 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie
uchwalcnia Wielolctnicj Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2012-2015 z pozniejszymi
zmianami .

§5

Wykonanic uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Bedlno .

§6

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

-jsz^ uwag co do zgodnoSci
z o b o w i z u c m i przepisami

R A D C A W N Y

, mtvakti -< A,-(dziclewska

PRZhWOi
RADYG



RAD A Zat^znik Nr

Do Uchwaty Nr

Rady Gminy Bedlno z dnia AVw^fv^^.^1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BEDLNO NA LATA 2013-2016
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Doc body biezace

srodki na programs, projekly lub zadania finansowane z udzialem
srodkow, o ktorvch mowa w art ? ust 1 pkl 2 uslawv. w tvm

srodki okreslone w art 5 usl 1 pkl 2 uslawy

dochody majajkowe, w tym

ze sprzedazy m.yatku

srodki na programy. projekty lub zadania finansowane z udzialem
srodkow. o klorvcli mowa w art 5 usl. 1 pkl 2. w tvm

srodki okreslone w art 5 ust 1 pkt 2 ust;m>

\Vydatki ogolem

Wydatki biezace

Wydaiki biezace (bez odseiek i prowizji od kredytow i pozyczek oraz

w \crni low an veil papierow wartosciowvchl. « urn

z tytuhi poreczeii i gwarancji

w tym ywarantje i poreczema podlegaj^co vs-ylqczeniu / Umilow

sptaty zobo wiqzan z art 243 ulp'169 sutp

na pokrvcie ujemneeo wyniku tinansowego sarnod?ielneeo

publicztieuo Takladu opieki zdrowornej
na projekly reabzowane pt/\e .srodkov^. o ktor\eh mowa w

art 5 usl 1 pkl 2. w tvm

tin an so wane srodkami okreslon>-mi « art * ust | pî i 2 ustawy

wydatki bieza.ce na obsmge dtugu. w tym

odselki i dvskonto

Wydatki majqikowe, \ tym

na projekty realizowane przy udziale srodkow, o klorych mowa w art 5
ust 1 pkt 2. w i\

fmanstiwanc srodkajni okreslonymi w art 3 ust 1 pkl 2 ustawy

\\>nik bud/clu

Dui-liudy lni'/:ii i- - Hvdatki luc/aii

l)<H-h(>di> maj^lkiiHf - Hydalki majqlk<i»c

Prrvchodv budiclu

Nadwyzka bud/einwa z lal ubieurydi angazowana w hudzecic roku

biezacego

w t\m: na pokrvcie deficvtu hud/L-iu

Wolne srodki. o ktorych mowa w art 217 ust 2 pkl 6 utp. angazo» iiiio w

budzecie roku bieza,cego

w tym na pokrycic defic\1u budzetu

Kredylv. pozj-cAi, sprzedaz papterow wartosciowydi

w t\-rn na pokiycie defkytu bud/ctu

lime przyebody niezwiazane z zaciajrmeciem dhiyu

w t>m na pokncie defieslu biidJetu

K i/i ln>il\i d /i' In

Splat v tat kapn:ilim\oli oraz wykup papierow wartosciowych

w t\m kwota wyla_czeri z art 241 usl. 3 pkt lufp otaz art. 169 ust 3
sufp przypadajaca na dany rok

Inne rozchody I be/ sptaty diugu. np udzielane po/>ivku

KiMii.L dlugu

w Ivm dtuy splatany wydatkami Izobowia^zama wymagalne, umo«\e do k:il>:L!i<n] kiodvtim i |m/\c/el.. itp )

1 Mtnn kwota H>lat/i'ii / art. I"1!! ust. 3 Mifp

2013

14 58(1 SOS.OO

14505505.00

75 000,00

75000.00

14 580 5115,00

13 559 108,76

13 559 108,76

1 Oil 3W,24

946 396,24

-946 396,24

I

X

X

X

\4

1 4 6IHI 000,00

14 600 000.00

1 4 6(H) 000,00

13 3041 000,00

13 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

-1 300000.00

I

X

i

X

\5

14700000,00

14 700000,00

14 7(10 000,00

13500000,00

13 500 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

-1 200000,00

\

X

\6

14700000,00

14 700 000.00

147000011,00

13 500 000,00

I3500000.(H)

1 200 000,00

1 200 000,00

- 1 : i. ,, in -

X

i

I

•

X
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Lp.

1.

9a.

10.

Ida.

II.

li

13-

U:L.

I3b.

14.

14.i.

I4b.

IS.

16.

17.

18.

\\)»czeg6lnicnit>

Zadluzeme'dochodv ogotem - max 60% z art. 170 sufpfbez wyla.czeTi)

Zadlu/enie.'dochodv ogolem - max 60% z an. 170 sufp {po usvzgl?dniemu
ss-vl^c/enl

lanowana laczna kwota sptaty zobosviazaivdochody ogotem - max 1 5% 7. ait
169 sufp (bez wvlaczen)

Jlan(issana laczna kwota splaly zobowiazari'dochody ogolem - max 15°o z an
169 sut'plpo uvv/dedniemu ^she/cm

Kwiita /' ihu«!.i/.iri przypadajqcych dn splaty w danym roku budzetimym,
)odli'j;ajnca dolic/eniu zgodnic I art. 244 ufp (/ulmwiij/iinla nvia,zku

wsgiiltworjonego nrzez JS'I'I

\rt. 243 ustas*\. dnia 27 sierpnia 2009 r. - » ujeciu roeznym

\bk-Aiiialiu dopuszezalnv \sskaznik splah zart 24? ufp(planistyczny)

\1aks\malnv dopuszezalnv wikaintk splaty z art 24 « ufp

iihlu/Diiv i Kli i »\n rnku N-l)
Selacja planos^anej Iqcznej kwots sptat> wibowiazaji do dochodow (bez

«Mac/enl
Spelnicme wskazmka splaty z art. 24.1 ulp po mwtil̂ dmcnm art 244 ufp (bez

wylaczeri)

Spetnicnie wskawuka splat> J. art. 241 ufp (z Hykcmaniem N-l)

TO u« /jil̂ dnieniu art 244 ulp fbez wyt̂ czeri)
Rel.icja planosvanej laczm'j kwofy sptat> zobosvia/un do dochodoss (po

uwzgl̂ dnieniu ssUqczen)
Spttnicrne isska/nika splaly z art 243 ufp po usszyledniemu art 244 ufp (po

uu/.)>lv'dnieniu ss-slaczeri)
Spelnienie wskazmka splal> /art 241 ufp (z »sknn:iniem N-l)
po ussyylednienm art. 244 ulp (po uw/filednicnm ss-slacveri)

Inlormacja i »rt. 226 usl. 2, tj. wvdalki:

na svynagrodzenia i skladki od nich naliezanc

zss lazane z I'unkcjonos* amcm organoss JST

biezqce obj^te limitem art 226 ust 4 ufp

majajtkowe objote limitem art 226 ust 4 urp

Pr/e/naczenie nadnyzki » poszczegiilm trh lauch ohj^tych \iru<*.nina: "

\Vartosc przej^tych zob<l»ia/ari

ss t\m: od sainorz^dowAch samod/ielmch publitznych zakladoss opieki

zdross otnei

Knoty ujf le w pcugnuzif duchodon, wydatkuvi i dlugu z»ia/nne ze spUta,
/ ln'"i.i/.ni przfjvtscli ml spzoz

Dochodv bud/.eiowe z tytuhi dotacji celowej z btidzeru panstssa o ktorej
itiowa ss art 196 usta\v\ dzialalnosci leczniczej

Wvsokosc zobowiqzan podlegaj^tych umorzeniu, o ktorym mow a w art

190 ustawv o dziatalnosci leczniczej
Wvdalki na splat? przcivtsch zobowia^zari spzo/ likv\«k>uane£o na

zasadacli okieslon\th ss przepisacb o dzialalnosei leczniczej
Wydatki na splat? przejetsch zobiisMyzan spzo/ przeksztalci>ncgo na

zasadach okreslonvch ss przepisacb o dzialalnosci leczinc/ej. w t\
na splat? pr/cj^tych zobowiazari sp/oz przeks/lalconejio na xasadacli

okrcslonscli ss przepisat'b o toalalnosci leczmt/ej. w sv\sokosci « i.ikitj
nu poiileiiaia S^̂ msowaniu do:aci;i / hudzetu jiansiwa

2013

\%

7,84%

7,84%

Spelnia

*>|n.-tni;i

SpelniJ

Spelnia

X

7 208 539,00

:')44I4.00

486 000 00

X

\4

X

8,90%

6.11%

6,11%

••i rill 1.1

Spvlnia

Spelnii

Spchiix

X

7 300 000,00

295 000.00

\

2015

\%

5,74%

5,74%

Spelnia

Spelnia

Spelnia

Spclnia

\ 500 000.00

300 000,00

\6

X

8,16%

8,02%

8,02%

Sptlnia

Spelnia

Spi-lnia

Spelnia

\ 500 000,00

100 000,00

X

X

Wers/a szaWonu wydwku 2012-11-073

1 srodki, o ktoryth mossa ss an 5 ust I pkl 2 ustass\ finansach pubhc/nych z 2009 r

" Pr/emaczeme planossaiiej nadssyzki budzelowcj jest szc7ej!°'owo opisane ss objasniemach
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.. GMINY
•VfcDLNO

Zalijcznik Nr 2
do Uchwaty Nr .XX\

Rady Ciminy Bcdlno z dnia .£l;&

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

Uwagi ogolnc :

Budzet Gminy Bedlnojak rowniez Wieloletnia Prognoza Finansowa zostaly
opracowane w oparciu o aktualnie obowia^zuja^ce przepisy prawne, a w
szczegolnosci o ustawe^ o fmansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz
ustawe^ o Samorzajdzie Gminnym z dnia 8 marca 1990 r. z pozn. zmianami.

Gmina Bedlno jest gminq_ wiejska^ dysponuja^ niewielkim budzetem.
Najwi^kszy wplyw na ksztaltowanie 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 niewa^tpliwie decyduja^ mozliwosci fmansowe
mieszkancow gminy Bedlno, gdyz Rada Gminy zdaje sobie sprawe_ , jakim
obcia^zeniem bylyby wygorowane podatki i oplaty lokalne dla spoieczenstwa
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 sie_ do wykonania budzetu w latach minionych przy
uwzgl^dnieniu wytycznych dotycza^cych zatozen makroekonomicznych dla
jednostek samorza^du terytorialnego .

Prognoza Finansowa na 2013 rok zostaJa 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 Urz^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^zuja^cych uchwat
w sprawie stawek podatkowych i oplat lokalnych.



-2-

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
obowiajzuja^cych w 2012 roku .
Plan udziaiow gminy w podatku dochodowym od osob fizycznych zostal przyje^ty
w kwocie 3.016.486 zl co daje wzrost o 1.037.345zi do dochodow roku 2012 z
tego tytulu. Subwencja oswiatowa dla Gminy Bedlno zostata przyznana w
wysokosci 4.406.896zl a tym samym jest mniejsza od subwencji na rok 2012 o
kwot? 81.474 z\. Natomiast cze_sc wyrownawcza subwencji ogolncj wzrosla o
I40.135zl w porownaniu do roku 2012 i wynosi 2.359.043,-
Kwoty dotacji na zadania wlasne i zlecone przyje_to w wysokosci okreslonej przez
Lodzki Urza^d Wojewodzki w Lodzi oraz Krajowe Biuro Wyborcze w
Skierniewicach.
Dochody z tyt. sprzedazy mienia gminy tj. grunty w Pleckiej DaJ}rowie,grunty

orne w Goslawicach, la^ki trwale w GosJawicach przyj^to na podstawie Uchwal
Rady Gminy Bedlno w sprawie sprzedazy skiadnikow maja^tkowych.
1. Uchwala^ Nr XV/90/2004 z dnia 30 wrzesnia 2004 roku Rada Gminy Bedlno
wyrazila zgod? na sprzedaz nieruchomosci niezabudowanej w miejscowosci
Plecka Da^browa o pow. 10.856m2. Do w/w nieruchomosci zostala sporzqdzona
wycena przez uprawnionego rzcczoznawc^ maja^tkowego. Planowana wartosc
sprzedazy nieruchomosci przyj^ta do budzetu to 25.000zl
2. Uchwaiq. 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 sporza^dzona wycena przez
uprawnionego rzeczoznawc^ maja^tkowego. Planowana wartosc sprzedazy
nieruchomosci przyj^ta do budzetu to 40.000zl.
3. Uchwaia^Nr XI/74/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r Rada Gminy Bedlno wyraziia
zgode_ na sprzedaz nieruchomosci niezabudowanej w miejscowosci Goslawice o
pow. 9.200m2. Do w/w nieruchomosci zostala sporzq_dzona wycena przez
uprawnionego rzeczoznawc? maja^tkowego. Planowana wartosc sprzedazy
nieruchomosci przyje_ta do budzetu to lO.OOOzl
Ogotem wartosc nieruchomosci /.aplanowanych do sprzedazy w 2013 roku -
75.000zh



W dochodach bieza^cych 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 liczbe; mieszkahcow zamieszkalych na terenie gminy
Bedlno x szacunkowa stawka na Igo mieszkahca 8 zl x 6 miesi^cy, co dalo do
budzetu kwot$ 288.000,-. Dochody wlasne takie jak podatki, oplaty lokalnc
pozostawiono na tym samym poziomie. Natomiast na lata 2014-2016 przyj^to
wzrost dochodow bieza^cych , w tym z tytuhi podatkow i oplat lokalnych.
Na wysokosc dochodow bieza^cych rowniez wplyw ma pozyskiwanie srodkow na
realizacjej projektow unijnych tzw. mie^kkich. Na lata 2013-2016 nie mamy
wiedzy ile i na jakq_ wartosc takich projektow be_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
majaj:kowych, gdyz nie ma podj^tych uchwal w sprawie sprzedazy kolejnych
skladnikow majaj-kowych na nast^pne lata. Kwota 75.000 zl przyjeta w planie
dochodow budzetu na rok 2013 wynika z podj^tych juz uchwal.

Dochody gminy Bedlno na lata 2013-2016 ( porownujijc do przewidywanego
wykonania w roku 2012) obra/uje poni/s/e /cstawienie :

Przewidywane
wykonanie w
roku 2012

14.275.237,13

2013

14.580.505,-

102%

2014 2015 2016

14.600.000

102,3%

14.700.000

103 %

14.700.000

103 %

Wzrost dochodow w latach 2014-2016 zaplanowany zostaf przy zalozcniu
wzrostu stawek podatkowych,oplat lokalnych ,wzrostu subwencji z budzetu
panstwa i dotacji.
Planowane jest pozyskiwanie nowych przedsi?biorcow,dzie_ki ktorym do budzetu
gminy zwi^kszy si? wptyw podatkow.



W zakrcsie dochodow majijtkowych pr/ewiduje si£ wplywy do budzetu
wedlug ponizszego zestawienia:

Przewidywane
vvykonanie w
roku2012

292.805,10

2013

75.000

25,6%

2014 2015 2016

x

\y majajtkowe na rok 2013 zaplanowano w wysokosci 75.000,- jest to

planowany wpiyw ze sprzedazy micnia gminy.
W latach 2014-2016 nie planowano dochodow z tyt. sprzedazy skJadnikow

maj^tkowych gminy.

WYDATKI:

Wydatki bieza^ce w roku 2013 zaplanowano w wysokosci 13.559.108,76 z\.
Od roku 2013 planowane sa^ w wydatkach bieza^cych srodki zwia^zane z
iunkcjonowaniem 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^zaci£\gane.
W latach 2014-2016 planuje si? wzrost wydatkow bieza^cych w odniesieniu do

roku 2013 ze wzgl^du na post?pujaj:ajnflacj§.

Wydatki biez^ce na lata 2013-2016 (porownujijc do przcwidywunego
wykonania w roku 2012) obrazujc poni/sze zestawicnie :

Przewidywane 2013
wykonanie w
roku 20 12 .
13.870.788,13 13.559.108,76

% 98%

2014 2015

•

2016

13.300.000 13.500.000 13.500.000

95,9% 97,3% 97,3%

Najwi^ksza^ grupe wydatkow stanowiq. wynagrodzenia osobowe,dodatki wiejskie
i mieszkaniowe oraz pochodne od nich naliczane,glownie w dziale oswiata i
wychowanie.
Wysokosc wydatkow zwia^zana jest ze wzrostem stopnia awansu zawodowego
nauczycieli, urlopami zdrowotnymi, odprawami,nagrodami jubileuszowymi,
odpisami na zakiadowy fundusz swiadczen socjalnych , itp.



Jest to spowodowane funkcjonowaniem czterech szkol podstawowych,spolecznej
szkoly podstawowej i jednego gimnazjum na terenie gminy.
Budzet roku 2013 nie zaklada wzrostu plac dla nauczycieli jedynie dla obslugi w
oswiacie i wynosi 5 %.
Znaczna^ kwot^ stanowia, rowniez wydatki zwiajzane z funkcjonowaniem urz?du
gminy, place i pochodne pracownikow, uslugi i materialy ,wydatki zwia^zane z
obsluga^ rady gminy, jednoslek organizacyjnych,instytucji kultury ,zapewnieniem
dowozenia uczniow do szkot, utrzymaniem autobusow szkolnych,wodocia^g6w
wiejskich i zadania z zakresu pomocy spoiecznej.
W roku 2013 zaklada si? 5 % wzrost pJac rowniez dla pracownikow urze_du i
jednostek organizacyjnych gminy.
Wydatki maja^tkowe na 2013 rok zaplanowano w wysokosci 1.021.396,24 zl.
Ogotem kwota wydatkow zaplanowanych do realizacji na 2013 rok wynosi
14.580.505 i rownowazy sic z kwota^ dochodow ogoiem, 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^gni^cia
kredytu bankowego .Plan wydatkow inwestycyjnych w poszczegolnych latach
b^dzie wzrastal w momencie podpisywania umow na projekty realizowane przy
wspoJudziale srodkow z budzetu Unii Europejskiej.
Wysokosc wydatkow inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku
wzrosnie, gdyz spodziewane sa^ przychody pochodzajce z nadwyzki budzetowej.
Zmiana ta nastajii po wyliczeniu wysokosci nadwyzki budzetowej po zakonczeniu
roku budzetowego 2012 na pocza^tku 2013 r.

Niniejsza Uchwala okresla wykaz przedsiewzie_c wieloletnich,gdyz obecnie takie
przedsi^wzie_cia przyj^te sa^ do realizacji na lata 2012-2013. W cic\gu roku
budzetowego zostana^ wprowadzone nowe przedsiewzie_cia do Uchwaly Jezeli
b?da^ zawierane umowy wieloletnie na realizacj^ przedsiewzie_c wieloletnich
zarowno inwestycyjnych jak i bieza^cych.
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Wykaz przedsiewziec realizowanych w latach 2013-2016 Zat^cznik nr 3 do Uchwaly Nr &)JA2df&frUdy Gminy Bedino z dnia At.U^
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Od Do
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budzetowa
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Przedsiewziec ia ogolem

wydatki bieza.ee

wydatki majatkowe

1) programy,projekty lub zadania(razem)

wydatki biezace

wydatki majatkowe

a) program/ projekty lub zadania zwiazane z programami realtzowanymt z utiz atem srodkow.o ktorych

mowa w art 5 ust 1 pkt 2 1 3, (razem)

wydatki bieza.ce

wydatki majatkowe

b) programy.projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa pubiiczno-prawnego(razem)

c/ programy.projekty lub zadania pozostale (tnne niz wymientone w lit. a t b (razem)

wydatki bieza.ce

wydatki majatkowe

Remont nawterzchni drogi gminnej Stradzew -

Zafusin d! 1600mb

Remont poprzez modem/zac/e &wietlicy

wiejskiej w miejscowosci Plecka Daprowa

Remont poprzez modemtzacjq swietlicy

wiejskie/ w miejscowo&ci Szewce Nadolne

Gmina Bedino

Gmina Bedino

Gmma Bedino

20J2 20/3

2072 20T3

20J2 2073

600.60076

92 T. 92 7 09

92 1. 92 1 09

2) umowy. ktorych reahzaqa w roku budzetowym i w latach nastepnych jest n ezbedna dla zapewmema

cia^tosci dziataniajednostki i ktorych platnosc przypadaja,wokresie dtuzszym nizrok. (razem)

3) gwaranqe i pore.czema udzielane przez jednostki samorz^du terytonalnego (razem)
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