
,.*A CMIN
W CZERMINIE

UcHwAŁA Nr xxllll lŻ2 12016
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprcryie uchwalenią ll/ieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin .

Na podstawie alt. l8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. Nr 20 | 6, poz. 446 z póżn' zm') oftz atrt' a|t' 226,221,228,229,230 ust. 1i 6,
ań' 230b i art' 23l usta\łT z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj' Dz. U'
2016poŻ.I870 Ż późn. zm.) uchwala się, co następuje:

$ 1. Uchwala się Wielolemią Prognozę Finansową Gminy częmin \a lata 20l.'1 Ż033
obejmującą: dochody i wydatki biężącę, dochody i vydatki majątkowe, w)nik budzętu,
sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczena ladwyżki, pfzyahody i rozchody budżetu,
kwotę dfugu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikięm Nr 1 do
niniejszej uchwaĘ;

$ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w ań.243 ustawy o
finansach publicznych na lata 2017--2033 zawarta została w załączliku NI l do ninięjszej
uchwały'

$ 3. Upoważnia się Wójta Gminy częrmin do zaciągania zobowiązń:
l) z tyfułu umów, których realizacja w roku budzętowym i w latach następnych jest

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykaczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieokeślony w
zakrcsie:
- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków do
takiej sieci,
- dostawy gazu'z sieci gazowęj,
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych ęnergii elektrycznej,
- dostawy ciepła z sieci ciepIo,ł niczej.
- dostawy licencji na oploglamowanie komputęrowę,

2) z t'Ą:lrłL.' umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jęst
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykaczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony w zakesie:
- usług telekomunikacyjnych i dostępu do sięci Intęmęt do kwoty 105 000,00 zł
w tym:

a) w 20l8 r' do kwoty 35 000,00 zł'
b) w 2019 r- do kwoty 35 000,00 zł,
c) w 2020 I' do kwoty 35 000,00 zł'

- dowożenię uczniów do sŻkół do kwoty 200 000,00 zł w tym;
a) W 20l8 r. do kwoty 200 000,00 zł'

_ usług pzesyłowych lub dystrybucyjnych ęnergii elektrycznej do kwoty 500 000,00
zł w łm:

a) W 20l8 I. do kwoty 500 000'00 zł
- konserwacja oświetlęnia ulicznego do kwoty 120 000,00 zł w tym:

a) w 2018 r' do kwoty 120 000,00 zł,



- odbiór, transpo.t, zbięranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych do
kwoty 780 000,00 Żł w t},rn:

a) w 2018 r. do kwoty 390 000,00 zł,
b) w 20l9r. do kwoĘ 390 000'00 zł.

$ 4' Upowaznia się wójta Gminy czemin do przekazanta uprawnień kierownikom
jędnostek organizacyjnych Gminy Czermin do zaclągania zobowiązafl..

l) z t}.tułu umóW, których lealizacja w roku budźetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poŻa lok budżętolvy zawieranych na czas nieokeślony w
zakesie:
_ dostawy wody za pomocą sieci wodno_kanalizacyjnej i odprowadŻanie ścieków do
takiej sieci,
- dosta\ły gazu z sieci 8azowej,
- usług przesyłowych lub dysĘbucyjnych energii elekhycznej,
- dostaw) ciepła z sieci ciepłowniczej.

2) z tyttlłu umów, których realizacja w roku budżetowym iw latach następnych jest
niezbędna do zapęwnienia ciągłości działania jednostki i z których w}.nikającę
płatności wykmczają poza rck budżetowy Żawieranych na czas okeślony w zakeiii:
- usług te1ekomunikacyjnych i dostępu do sieci intem€t do kwoo/ 81 ooo,oo Żł w tym:
a) w 20 l 8 I' do kwoty 2'l 000 ,00 zł'
b) w 2019 r' do kwoty 27 000,00 zł,
c) w 2020 r. do kwoty 2'J 000'00 zł,
_ dowożenie uczniów do szkół do kwoty 200 000,00 zł w łm:

a) w 2018 r. do kwoty 200 000,00 zł,
- usług prŻesyłowych lub dystrybucyjnych energii e1ektrycznej do kwoty 1lo 0oo zł w
tym:

a) w 2018 r. do kwoĘ t10000,00zł.

$ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/59/2015 Rady Gminy w czemi ńe z dnia 2l grudnia 2015
r
w sprawie uchwalenia wieloletnięj prognozy finansowej Gminy Czemin wraz ze zmianami.

$ 6. wykonanię UchwĄ powiętza się wójtowi Gminy cŻemin.

$ 7. Uchwała wchodzi w życie z dnięm podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2017Ioku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WojewódŻtwa Podkaryackiego.
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objaśnienia do uchwalt/Żalządzenia nr xxlll1122l2o1B ż dn a 2016'12-29

objaśnienia do wieloletniej Prognozy Finansowej na latł 2017 _ 2033

W wielolętniej prognozie finansowęj w latach 2018-2033 plzyjęto dochody bieżące na
pozjomie 24 750 000,00 Żł' tj 44 896,00 zł więcej w stosunku do 2017 roku.
W 2017 r zaplanowano dochody majątkowę na kwotę 250 000,00 zł z t}'t sprzedazy gruntów
mienia Gminy.
w latach 20l8 _ 2033 wydatki biężącę będą się systematycznie zmnięjszały
w związklz obniżająa}mi się wydatkami na obsługę długu.
Wydatki bieżącę pomniejszonę o wydatki na obsługę długu wyloszą 22 930 000,00 zł
rocznie od 2018-2033 r.

W 2017 r. wydatki majątkowe (kol-2'2) zaplanowano w kwocie 5 5Ż2 288,00 zł na któIe
składają się:

. budowa oczyszcza]ni ścieków w msc Częrmin w kwocie 5 000 000,00 zł,

. budowaprz:yłąaza kanalizacyjnego w msc Wola otałęska w kwocie 18 000,00 zł'

. bndowa prTyłącza kanalizacyjnego w msc Czermin w kwocie 25 000'00 zł,
o budowa wodociągu w msc Czemin w kwocie 45 000,00 zł,
. budowa wodociągu W msc wo|a otałęska w kwocie l5 000,00 zł,
. pomoc finansowa dla Powiafu na budowę chodników w fomię dotacji celowej w

kwocię 200 000,00 zł,
. pomoc rzęczowa dla Powiafu na wykonanię plojęktów chodnika w kwocię l4 500,00

zł,
Żak\p zadaszel7przystankowych w kwocie 8 000,00 zł,
zakup splzęfu do koszęnia trawy na boisku spoltowym TrŻciana w kwocie l0 000,00
zł,

C zakup urząózeńna place zabaw w kwocie 60 000,00 zł,
. zakup serwera do UG w kwocie l l 000,00 zł,
. zakup samochodów stażackich w kwocie 25 000,00 zł,
. zakt]p lrządzeij do kuchni szkoh€j w kwocie 25 000,00 zł,
. opracowanie diagnozy wstępnej potęncjału ęnelgetycznego wybranych gospodarstw

indywidualnych i potrzeb w zaklęsie oZE oraz przeprowadzenie konsultacji
społęcŻnych na terenie Gminy Czeimin w kwocie 23 370,00zł,

. budowa oświędęnia ulicznego w kwocie 42 418'00 zł.

w latach 2018-2033 wydatki majątkowę planuje się jako inwęstycję jędnoroczne w dalszą
inft ashukfu f ę Gminy częrmin'
w 20l7 r. planuję się dęfic}'t budżetow w kwocię 4 388 940,00 zł, który zostanie pokryty
pożyczką i kredytami w kwocię 3 388 940,00 oraz wolnymi środkami, o których mowa w alt.
217 ust 2 pkt 6 Ustawy o fp w kwocie t 000 000,00 zł natomiast w latach 20l8-2033 planuję
się nadwyżki budżętowe na spłaty Żaciągniętych kledytów i pożyczek.



Pftychody w 20I'l r zaplanowano w kwocie 5 o53 936,00 zł z tego ked}'ty i pożyczki
4 053 936,00 zł otazwolne środki w kwocie l 000 000.00 zł.
RoThody budżefu z tytufu spłat rat kedytów w latach 20l7 _ 20l8 rplanujesię
po ó64 996,00 Żł rocznie' w 2019 t _935 404,00 zł'w 2020-2022 _'%s ź48,ó0 zl roęznię,
w 2023 r _ 555 288,00 zł, w 1ataeh2oŻ4-2o33 27o 252'oo zł tocznie.
Rozchody-budżetu z tyfufu spłaty rat kapitałoŃTch w latach 2oI,/ 2033 oraz wydatki na
obsługę długu plognozuję się na podstawię podpisanych umów kedytowych olaz
planowanych w 2017 I pożyczek i kr€dytów
W związku z planowan;,rni prŻychodami z tytułu krędytów l pożyczek otaz rozchodam| zq't u spłat ftt kęd}łowych prz ewidywana kwota długu w 20lżr wyniesie 7 663 952'00 zł
Wydatki na wynaglodzenia, składki od nich na]jczane w latach 20j8 _ 2033 pozostawiono
na poziomie 2017 rokr-r tj 10 718 552,00 zł.
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w latach 2017 _ 2033 planuje się
w kwocie 1 869 028,00 zł rocznie.


