
UCHWAŁA Nr IV/8/2015
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 30 stycznia 2015 r,

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin .

Na podstawię alt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzię gminnym
(Dz. U. NI 2013, poz. 594 ze zfiianafii) oraz arl.. art.226' 227 

' 
2Ż8' 2Ż9,23o !st. )' i 6' ar(.

230b i axt. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz.
885 ze zmianami) w związku z pżepisąmi art. l21 ust.8olaz ań. 122 ust. 2 i 3 ustawy Ż dnia
27 sierpnia2O09 r' przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. NI 157,
poz. I24l ze zmialuń)'

Rada Gminy w Czerminie
uchwala co następuje:

$1
Uchwala się Wieloletnią Plognozę Finansową Gminy Czermin na lata Ż0l5 - 2023
obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu,
sposób sfinansowania defic)łu lub przeznaczel:,ia nadwyżki, przychody i rozchody budŹetu,
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnię z załączrikięm Nr 1 do
niniejszej uchwały;

s2
Informacja o relacji ksaahowa]ńa się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach
publicznych na lata 20|5-2023 zawaiazostała w załączniku NI l do niniejszej uchwĄ'

$3
Upoważnia się Wójta Gminy Czermin do zaciągania zobovńązań:

l) z t},tułu umów, których ręąliŻacja w roku budżętowym i w latach następnych jęst
niezbędna do zapewnieńa ciągłości działania jednostki i z których Ęlrikające
płatności wykaczają poza Iok budżetowy zawieranych na czas nieokeślony w
Żakręsię:
- dostawy wody i odprowadzanie ścieków,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
_ przęsyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
- przesyłu energii cieplnej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

2) Ż tytułu umów, których ręalizacja w roku budżętowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i Ż których wynikającę
płatności wykaczają poza rok budżetowy zawieranych na czas okeślony w zakesie:
- usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci intemet do kwoty 105 000,00 zł
w tym:

a) w 2016 r' do kwoty 35 000'00 zł'
b) w 20l7 r. do kwoty 35 000'00 zł'
c) \ł 2018 r' do kwoty 35 000,00 zł'

- dowożenie uczniów do szkół do kwoty l80 000,00 zł w tym:
a) w 2016 r' do kwoty 180 000,00 zł,

- usług przesyłowych' dysĘbucja energii elęktrycznęj do kwoty 500 000,00 zł w tym:
a) w 20l6 r. do kwoty 500 000'00 zł

_ konsęrwacja oświętlenia ulicznego do kwoty l20 000,00 zł w tym:
a) w 20l6 r. do kwoty l20 000,00 zł,



- odbiór, transpoń, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych do
kwoty 720 000,00 zł \ł tym:

a) w 2016 r. do kwoty 360 000,00 zł,
b) \ł 2017 r. do kwoty 360 000,00 zł'

$4
Upoważnia się Wójta Gminy Czermin do ptzekazania uprawnień kierorłnikom jednostek
organizacyjnych Gminy Czermin do zaciągania zobowiąań:

1) z qaufu umów, których realizacja w loku budżetowym i w latach następnych jest
nieŻbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wylikającę
płatności wykracŻają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieokeślony w
zakesie:
- dostawy wody i odprowadzanie ścieków,
- dostawy gazu z sięci gazowej,
_ przesyłu i dystrybucji enęrgii elekĘcznej'
- przesyłu energii cieplnej,

2) ztylnfu umów, których realizacja w roku budżetowym iw latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki iz których w}ł kające
płatności wyknczają poza rok budżetowy zawieranych na czas okeślony w zakresie:
- usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci intemęt do kwoty 81 000,00 zł w tym:
a) w 20 1 6 r. do kwoty 2'7 000'00 zł'
b) w 2017 r' do kwoty 2'1 000'00 zł'
c) w 20 1 8 r. do kwoty 2'7 000'00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół do kwoty 180 000,00 zł w t'm:

a) w 20l6 r' do kwoty 180 000,00 zł'
_ usług przesyłowych, dystrybucja enetgii elęktycznej do kwoty 1l0 000 ż w łłn;

a) w 2016 r' do kwoty 110 000'00 zł.

$s
Traci moc Uchwała Nr XXXV/I86i2014 Rady Gminy w Czerminie z dnlLaz9 st!czrna20141
w sprawie uchwalenia \łieloletniej prognoŻy finansowej Gminy Czermin wraz ze Żmianami.

$6
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin.

$7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sĘcznia 2015 r'

PRZ ODNIC CY
Rudy



Wieloletnia Prognoza Finansowa r)

zAłącznik nf '|

do Uchwały Nr lv/8/2o15
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 30 stycznia 2015r.
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objaśnienia do wieloletniej Prognozy FinanŚowej na lata 2015 _ 2023

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2016-2023 przyjęto dochody biężącę na
poziomię 17 700 000,00 zł, tj wzrost o 25 597,48 zł w stosunku do 2015r'
w 20l5 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 455 179,88 zł w których ujęto:
} dofinansowanie budowy zbiomika wyrównawcŻęgo na stacji uzdatniania wody w

TrŻcianie PRow 253 293,00 zł,
} sprzedź majątku 201 886'88 zł'

w latach 2016 _ 2023 wydatki bieżące będą się systęmatycznię zlmiejszĄ
vl zwięku z obniżającymi się wydatkami na obsługę dfugu.
wydatki biężące ponnięjszonę o wydatki na obsfugę długu wynoszą 16 600 000,00 zł rocznie
od. 201 6-2023 r .

W 2015 r' w kol' l2.3 wydatki biezące finansowarre z ldziałem środków z UE
w kwocię 63 915'00 zł

o Prcgram operacyjny Kapitał Ludzki (PoKL) ''czas na aktywność w gminie
czermin'! związaly z zapobieganiem wykluczenia społecznego osób korzystających
z pomocy społecmej długofuwalę poszukujących pracy w kwocię 63 915,00 zł'

W20l5r.wkol 12.3.l i I2.3.2 znaj64ą się wydatki bieżące obrazujące udział środków z UE
nakióry została zawafia umowa o dofinansowanie w kwocie 54 327,73 zł na którą składa się|

o Program operacyjny Kapitał Ludzki (PoKL) ,,Czas na aktyłność w gminie Czermin''
w kwocie 54 327,73 zł.

W 2015 r. w kol. I2.5 i I2.5.l znajdują się wydatki na wkład kajowy ($***9) w zrłiązku z
ręalizacją zadań dofinansowanych z UE w kwocie 2 8'76,19 ń bez względu na stopień
finansowania środkami zUE w związku z jnż zawańą umową:

o Program operacyjny Kapitał Ludzki (PoKL) ,,Czas na akt1włtość w gminie Czermin''
w kwocię 2 876,19 zł'

w 2015 r. w kol. |2.6 i 12.6.l znajdrrją się wydatki na wkład kajowy ($**ł9) w związkll z
zawafią po 1 stycznia 2013 r. rrmo'wą na rcalizację zadania finansowanęgo w co najmniej
60 % środkami z UE w kwocie 2 816,|9 zł:

o Program operacyjny Kapitał Ludzki (PoKL) ,,Czas na aktywność w gminie Czermin'
w kwocię 2 876,l9 zł.

W 2015 r. wydatki majątkowe (kol'2.2) zaplanowano w kwocie 869 293,00 zł na któIe składa
się:

o budowa zbiomika w1'równawczęgo na stacji uzdatniania wody w Trzcianie PROW
424 000'00 zł

o projekt oczyszczalni ścieków i wodociągów 9 293,00zt',
o budowa kanalizacji i wodociągów w kwocie 55 000,00 zł;
o pomoc flnansowa dla Powiatu na budowę chodników w formię dotacji cęlowej

w kwocię 220 000'002ł,
o pomoc rzeczowa dla Powiatu na wykonanie projęktu chodnika Czermin-Trzciana w

kwocie 10 000,00 zł,
o pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu

samochodu w kwocie 18 500'00 zł'
o zakup i montaŹ klimatyzacji Ds. otałęż w kwocie 2l 500,00 zł,
o zakup samochodu osP szafranów w kwocię 4 000,00 zł,
o zakup motopompy w kwocie l0 000 zł,
o projekt i budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 52 000,002ł,
o projekt budowy komplseksu spońowego w kwocie 45 000,00 zł.



w 2015 r. (kol 12'4) wydatki majątkowe na programy i zadania finansowane z Unii
Europejskiej w kwoci ę 424 000,00 zł na:

o budowa zbiomika w1równawczego na stacji uzdatniania wody w Trzcianie PRow
424 000,00 zł.

W 20l5 r. w kol. l2.4.1 znajdują się wydatki majątkowe obrazujące udział środków z UE w
kwocie 25] 2oJ.00 zt na którą skladają się:

o budowa zbiornika wy'ównawczego na stacji uzdatniania wody w Trzcianie PRoW
253 293 ,00 zł,

w 2014 r. w kol. 12'4.2 znajfują się wydatki majątkowe, na które Gmina Częrmin zalłarła
umowy na doflnansowanie z udziałem środków z UE w kwocie 0 zł:

o budowa zbiomika w1,równawczego na stacji uzdatniania wody w Trzcianie PROW
0'00 zł'

w latach 2016_2023 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje jednoroczne w dalszą
infrastŃtuę Gminy Czermin.
W 2015 r. planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 589 996,00 z| nA spłatę wcŻeśniej
zaciągniętych ked}'tów.
Rozchody budżętu z t)'tułu spłat rat ked)tu w 2015 r' planuje się
w kwocie 589 996 zł, od 20|6 _ 20Ż2 t _ po 664 996'00 zł locznie' w 20Ż3 r'285 036,00 zł.
Rozchody budżetu z t}łułu spłaty rat kapitałowych w latach 2015 _ 2023 oraz wydatki na
obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów ked1łowych.
Wydatki na ĘYnagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2016 2011 zvaększarlo
o wskaŹnik wynoszący 30ń, natomiast w latach 2018 _ 2023 wydatki te pozostawiono na
poziomię 2017 roku'
Wydatki związane z fuŃcjonowaniem organów JsT w latach 2015 _ 2023 planuje się
w kwocie 1 682 600 złrocznie'


