
UcHwAŁA Nr xlv/59/2015
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 2l grudnia 2015 r.

w śprowie uchwalexia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cżemi .

Na podstawie ań. l8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie 8minnyln
(Dz. U.Nr20l5,poz. l515zezmianami)or^2Nt,art.226,22'1,228,229,230:tst.1i6,arl.
230b i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz.
885 ze zn'rianami) w związku zpżepisamiań. 12l ust' 8 oftz art' l22 ust.2 i3 ustawy z dnia
2'7 sierynia2009l. przepisy wprowadzające ustawę o finansach ptrblicznych (Dz' U. Nr l57,
poz. l24l ze zrnianarni),

Rada Gminy w Czerminie
uchwala co naŚtępuje:

sl
Uchwala się wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czermin na lata 2016 - 2023
obejmującą| dochody i wydatki bieżące, dochody iwydatki majątkowe, w}trik budżętu,
sposób sfinansowania defic)łu lub pfzeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu,
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgoónie z zalącznikiem Nr t do
niniejszej uchwałyj

s2
lnformacja o relacji kształtowania się długu' o której mowa w ań' 243 ustawy o finansach
publicznych na lata 2016--2023 za\^Ąftazostała w załączniku Nr l do niniejszej uchwały.

s3
Upoważnia się wójta cminy czermin do zaciągania zobowiązań:

1) z Ę'tułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieokreślony w
zakresie:
- dostawy wody za pomocą sieci wodno_kanalizacyjnej i odprowadzanie ściekóW do
takiej sieoi,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
- dostawy ciepla z sieci cieplorłniczej.
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

2) z tlułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciąglości działania jednostki i z których wynikające
płatności \łykaczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony w zakresje:
- usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Intemet do kwoty 105 000'00 zł
w t)'m:

a) w 2017 r. do kwoty 35 000,00 Żł,
b) w 20l8 r' do kwoty 35 000,00 zł'
c) w 2019 r' do kwoty 35 000'00 zł'

_ dowożenie uczniów do szkół do kwoty l80 000,00 zł w tym:
a) w 2017 r. do kwoty 180 000,00 zł,

- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elekrycznej do kwoty 500 000'00
zł w tyrn|

a) w 2017 r. do kwoty 500 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego do kwoty 120 000,00 zł w tym:



a) w 20l7 r. do kwoty 120 000'00 zł'
- odbiór, transport, zbie.anie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych do
kwoty 720 000,00 zł w tym:

a) w 20l7 r' do kwoty 360 000,00 Żł'
b) w 2018 r. do kwoty 360 000,00 zł'

s4
Upoważnia się Wójta Gminy Czermin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych Gminy czermin do zaciągania Żobowiązań:

l) z t}tufu umów, których rcAlizacja w roku budżeto\łym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których w}łlikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieokleślony w
zakesie:
_ dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków do
takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
_ usług prŻesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
- dosuwy ciepla z sieci cieplorvniczej.

2) z t',LlJłLl umów, l(tórych realizacja w roku budżetowym iw latach następnych jest
niezbędna do Żapewnienia ciągłości dŻiałania jednostki i z których wynikające
płatności wyk(aczają poza rok budŹetowy zawieranych na czas określony w zakresie:
- usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci intemet do kwoty 81 000,00 zł w tym:
a) w 2017 r' do kwoty 27 000,00 zł,
b) w 20l8 r. do kwoty 2'7 000,00 zł'
c) w 2019 r' do kwoty 27 000,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół do kwoty 180 000,00 zł w tym:

a) w 2017 r' do kwoty 180 000'00 zł'
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii e|ektrycznej do kwoty l 10 000 zł w
tym:

a) W 2017 r' do kwoty l l0 000,00 zł'

ss
Traci moc Uchwała Nr Iv/8/20l5 Rady Gminy w Czerminie zdnia30stycznia2015 r
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czermin wraz ze zmianami.

s6
wykonanie Uchwały powierza się wójtowi Gminy czermin.

$7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiąującą od dnia l stycznia 20l6
roku i podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym województwa Podkarpackiego'
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Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

zdlącznik W 1

do Uchwały Nr xlv/59/2015
Rady Gminy w Czerminieroy umrny w uzermrnr

dnia 2l orudnia 2015r
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4) W pożycji k1kłuj6 ŚĘ kMty dJa l.l budŻeiowych 2013_201a
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lnfońaqe uzupeLiająe o vybEnyó rcdzaja.h wyda*ów budżeiolycń

0,00 0,00 0.00 0.00 0.m 0.00 0.0c
000 0.00 0,00 000 0,0c 0,00 0,0{

0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0{

000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 o0a
664 996.00 9 751 547.00 0.00 0.00 166400.00 272 000.00 00c
664 996.00 10043 578,41 0,00 0,00 0,00 203 099,24 ooc

10 043 57A 41 0.00 000 o00 239173 00 0,0c
664 996,00 10 043 578,41 0.00 0.00 0,00 275 246,75 0.0c
654 996.00 1A O43 5?A 41 0,00 0,00 0,00 311 320,51 0,0c

000 0,00 347 394 26 0,oc
554 996 00 10043 578,41 o,o0 0.00 0,00 383468,02 0.00

285 036.00 10 043 578.41 0,00 o,0o 0,00 799 501,n 0,00

10) PŹen.d€ńie nadwyżki budże1orcj' inn. nź Śpłlł k€dńw. p.łd€k i kykup papl.ów ęńośdo*ycł' wyńaga określenia w oblaśńieniacn do widojehbj p.ognoł fnansNej'

FÓzazia:] od 75017 dó 15023).
12) w pozyc]i vykłuje sĘ w.ltÓić in*slycji ó2p.Ęętyń Ń najmniej w popŹ€dnim Eku budze1owym' lóórego doiyąy kolunńa'
13) w poz}cji vykłuj. sĘ waltść nowyĆh inw€llycji' klóE pl.ńuje gię rczpe9ć w oku k!óEoo dotyey kolumna.
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Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 _ 2023

w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2016-2023 prŻyjęto dochody bieżące na
poziomie l8 500 000,00 zł, tj wzrost o 33 360,00 zł w stosunku do 20l6 I'
W 2016 r zaplanowano dochody rnajątkowe na kvr'otę l50 000,00 Żł z t}ł sprzedaży gruntów
mienia Gminy.
W latach 2016 _ 2023 wdarki bieŹące będą się systematycznie zmniejszały
w związku z obniżającymi się wydatkami na obsługę długu'
Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu w}noszą l7 400 000,00 zł roczni€
od 201'7 -2023 r .

w 20] 6 r. wydatki majątkowe (kol'2'2) zaplanowano w kwocie 443 400,00 zł na które składa
się:

o projekt budowlany remontu sUW w Trzcianie gm Czermin 68 000,00 zł,
o projekt i budowa wodociągów otałęż, wola otałęska w kwocie 86 000,00 zł,
o projekt budowy oczyszczalni ścieków w msc Czermin 98 400,00zł;
o pomoc finansowa dla Po\łiatu na budowę chodników w fotmie dotacji celowej w

kwocie 100 000,00zł,
o pomoc finansowa dla Powiatu na budowę kładki w formie dotacji celowej w kwocie

50 000,00 zł,
a zakL|p u(ządzeń na plac zabaw przy szkole w Łysakovr'ie w kwocie 10 000'00 zł'
o budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 3l 000,00 zł

w latach 20'7_2023 wydatki ma.jątkowe planuje się jako inwestycje jednoroczne w dalszą
infrastrukturę Gminy czermin.
w 20]6 r' planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 664 996,00 zł na spłatę wcześniej
zaciągniętych kred}tów.
Rozchody budżetu z t}tułu spłat rat ked}4u w latach20l6 _ 2022 t planuje się po 6ó4 996,00
zŁ rocznie' a w 2023 r 285 036'00 zł.
Rozchody budżetu z t}'tułu spłaty rat kapitałowych w lat^ch 2016'2023 oraz wydatki na

obsługę dfugu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredyowych'
wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2016 _ 2017 zwiększano
o wskźnik \qrnoszący 3olo, natomiast w latach 2018 _ 2023 wydatki te pozostawiono na
poziomie 2017 roku.
wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w latach 2016 _ 2023 planuje się
w kwocie 1 747 000,00 zl rocznle.


