
UCHWAŁA NR 184/xxvlll/2012

RADY GMlNY W RoŹWlENlcY

Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 ROKU

W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy Roźwienica

Działając na podstawie art.].8 ust.Z pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U'z 2001 r. Nr I42 , poz.1'59L z poźn. Zm.) , art.Z3O
ust.6 ustawy zdnia2T sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.u. Nr
1'57, poz,1'240, z późn. Zm.), oraz art. IŻ2 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpn ia
2009 r. Prawo wprowadzające ustawę o finansach publ|cznych ( Dz.U. Nr 157,
poz.124tl.

Rada Gminy uchwala co następuje:

&1 W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu ,,PSeAP Podkarpacki
system e-Administracji publicznej zlat201J- 2013 na lata 20i.2- 2013 ustala
się zmianę wartości projektu zgodnie z aktualnym Harmonogramem
Finansowym Partnera.

&2 Prognozę kwoty długu na lata 2oL2-2024 w brzmieniu stanowiącym
załącznik N11.

&3 Wykaz przedsięwzięć stanowiących załącznik Nr 2

&4 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z

realizacją przedsięwzięć, o których mowa W art.226 ust.4 pkt 1' do niniejszej
uchwały ogółem do kwoty 487 '69I zł

&5 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .



&6 Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej

&7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr 1'84/xxvlll/2o1"2

7dniaŻ8 grudnia 20]-2 roku

WYKAZ PRzEDslĘWzlĘĆ Do WlELoLETNlEJ PRoGNozY FlNANSoWEJ
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objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na
|ata 2012-2024 gminy Roźwienica.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej. W roku 2012 dochody zostaĘ
zrealizowane w wysokości vłyŻszej w stosunku doIat2013-2015'
W latach Ż013-2015 przyjęto zmniejszenie ogólnych dochodów w związku
z brakiem możliwości otrzymania dotacji ze środków Unii Europejskiej.

od 2016 do 2024 roku przyjęto wzrost dochodów bieżących mając na uwadze
wzrost wskaŹnika inflacji publikowanych przez GUS. W tym okresie dochody
prognozuje się w tej samej wysokości. Do dochodów bieżących wliczane są

także dotacj e na zadania własne.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2013 wskazano dotacje majątkowe
( umowy podpisane)w wysokości 2 430.406 zł, oraz dochody ze sprzedaŻy

majątku gminy w wysokości 1 080.000 zł (w załączeniu wykaz nieruchomości)'
Wiąże się to z zainteresowaniem osób fizycznych nabywaniem działek rolnych,
oraz dwóch budynków mienia komunalnego' Aby dostosować działania gminy
do wymogów jakie nakłada na samorządy art. 243 ustawy o finansach
publicznych' w roku 2013 gmina będzie zmuszona zintensyfikować sprzedaż
mienia' które w irnymprzypadku mogĘby byćrozłoŻone w czasie.

Wydatki:

w 2012 roku wydatki zrealizowane są uryŻsze od zapianowanych w latach

2013-2024.
Zaplanowano spadek wydatków maj ąc na uwadze, że zamiast realizować
wydatki skupimy się na spłatach rat kredytów i zmniejszeniu zadŁuŻenia gminy,

aby poprawić wskźniki.
Wydatki na wynagrodzenta i składki od nich naliczane zaplanowano na

porównywalnym poziomie w poszczególnych latach'

Wydatki bieŻące zwtązane z funkcjonowaniem JST obejmują wydatki

w rozdziałach7s}zz- Rady Gminy i75023-Urzędy Gminy.
W ramach przedsięwzięć wykazywanych w załączniku Nr 2 do uchwĄ
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikĄące z
zawartych już umów.



Nadwyzkę budżetową planowaną w poszczególnych latach objętych wieloletrrią
prognozą tinansową przezruacza się ną spłatę rat kredytów zaciągrriętych
w poprzednich latach.

i wydatkami pozycjami

harmonogramu spłat.

Prrychody z kredytów
w 2ol2 roku Gmina zaciągnęłakredyt w wysokości 1.800.000 zł.
w 2ol3 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości l.148.273,06 zł'
W 2013 roku została zwrócona poĘczka od Stowarzyszelia na rzecz Edukacji i
Kultury Gminy RoŹwienica w kwocie l 50. 1 l l ,3 8 zł.

Kwota dlugu
Kwota wykazana jakó dług na koniec kazdego roku jest wynikiem działania:
długz poprzedniego roku plus zaciągany dfug minus spłata długu.

Planowana łączna kwota splaty zobowiązań
Jest to obliczenie dla darrego roku wskaźnika obciązeń budżetu spłatami ( spłata
rat kredytów- tylko długoterminowych + odsetki / dochody ogółem.

,: 
.,

Rozchody budżetu
Wykaą,'vlane są, spłary
w 2014 roku planuje się
631 .000 zł.



169 i I70,,starejl' ustawy

Planowane zailuŻenie na koniec 2012 roku wynosi 10.929'651,76 co stanowi

sl,zgyodochodów ogółem ( wskażiik zadfużenia ivynikający z art. 170 ufo).

Planowana kwota spłat rat kapitałowych laedytów i pozyczekwraz z odsetkami,

w roku 201,2 w wysokości l'3I|.697J9 co stanowi 9,79%o dochodów ogołem

( wskaanik zadłuzenia wynikAj,ąpy'żart'Ió9,u&),,' ' , .

Dane doĘczące Wielolqtliej Prognory finans_owej są pżedstawione w postaci

tabelarycznego zestawienia ( załączrik Nr l).
W załączniktl Nr 2 przedstawiono wykaz przedsięwzięć realizowanych ptzez


