
UCHWAŁA Nr xxv/130/2013
Rady Gminy w Czerminic
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prcgnozy :finąnsov,ej G iny Czelmin '

Na podstawie ań. l8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U' z 200I r' Nr l42, poz. l59l, z póżn. zfi.\, ań' 230 ust' 6 ustawy
z dnia 27 sielp[ia 2009 r' o finansach publicznych (Dz' U' Nr I51' poz. 1240, z póżL' zrn.)
ofuz aft' aIt. I22 ust' 2 i 3 ustaw} z dnia 27 sieęnia 2009 r. Pr'zepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. l24l )

Rada Gminy w Czerminie
uchwala co następuje:

$l
Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy czermin wraz z prognozą kwoty długu
na lata 20l3'2023, w brzmieniu stanowiącym załączlik Nr 1 do niniejszej uchwały.

s2

określa się przedsięwzięcia, o których mowa w afi. 226 ust. 4 ustawy o finansach
publicznych, jak w załączrriku Nr 2 do ninieiszej uchwały'

$3

Upoważnia się wójta Gminy Czermin do zaciągania zobowiązali z t}'tułu umów, których
realizacja w roku budżetowym i w latach następnychjest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające platności wykaczają poza rok budżetowy' nie
stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w ań. 226 ust' 4 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych zawieranych na czas nieokreślony w zakresiel
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej

sieci.
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

:i\]

s4

Traci moc Uchwała Nr XYl'I2l20|2 Rady Gminy w Czernrinie z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czermin

$s

Uchwała wchodzi w życie z dnięm l stycznia 2013 I.

:l I stvchia 2012 r
wraz ze zmianami.



Wieloletnia Prognoza Finansowa
załącznikw 1

do Uchwaly Nr XXV/130/2013
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 30 stycznia 2013 r.
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załącznik N 2

dÓ UĆh wały Nr xXV/]]o/2o]3
Rady Gminy w czerń iń iÓ

z dńia 3o stycŻnia 2o]3 r.

Wykaz przedsięwzięc do wPF

a) programy, projekty lub zadania związane z programami

Wykaz pŻedsięwzięć

realizowanymiŹ udŻiałem środków, o których mowa w ań.5 ust' 
' 

pK2 i3' (razem)

Łączne nakłady finansowe i limiiy zobowiązań

L.p.
Jednctka odpowiedżlalna

lub kooldyn ująca

431767,21 o,ol 831 1i6,21

f20 o0o,o( o,ot 120 ooo,0

i.[b]

UtŻymańie PlogEmU RPoWPna lala 2007_2013 ' spo]eczeńst\{o RPo
WPna lata 2007_2013' _ Podn esienie efektyvvroscidŻialania adm]nistBcji
samÓŹadDrei oraz apewnlenie skulecŻnyrh nażędŻi doslępu obyla|eli do
iniomacji Bekrora publidrego {oz-12irozdz 72095)

żo13 2fi4 120 000,0( 0.0( 120 000,0(

UtrŻymarie PlogEmu PseAP PodkarpaĆki s}slem +Administracjl
Publicznei spolecŻeńŚlw lnlomacvjne

2013 120 000,0( 00( 120 000,0(

711767,21 71',t 116,21

1 tńl

]udo$€ budynku Żaplecza soc]alnego w Trzc]anie _ BUdoM budynku

'pońos€go 
ma na celu zŚpokojen]e poirzeb społeczno-kultlralnyrh

niesŻkańóW Mi' prŻycŻyni się do integracji spÓleczności oraz organjzacji
mpEz sporlowych jak rÓMież wpłynie na poprawę eslelyki mieFcorcści'

2012 2014 3lg 286,2{ 0,0( 319286,2(

]udo@ budynku Żaple.Ża socialneqo WTrzc]snie 2012 2014 319 286,2( 0,0( 319 246,21

2.lml

rrÓgBm RPo WP na lala 2007_2013 ' spo]eczeńshło RPo WP na lala
1007-2013. - Podniesienie efekilMcd dzialanla adminisl.acji

'amożądorej 
o'az zapewrienie skutecŻnych nauędzi doslępu obywateli do

ńlÓmacii sektora oublieneoo lDz'7 2ońżdz na95\
2011 2013 392 481,0( 0,0( 391 830,0(

łojeK PseAP Podka.pack] s]stem e Adminisllacji Publidnej
]poledeńslso lnf ormacyjne

2011 2013 392 481,0( 0,0( 391 830,0(
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,a) programy, projekty lub zadania związane z prog.amami realiŻowanymiz udziałem środków' o których mowa wań.5 ust. 1 pkt 2 i3, (razem)

Wykaz pizedsiewzięć Limity wydatków na prŹedsięwzięcia
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L,p. 2013 2011 2015 2016 2017

411 830,0r 339 286,2t 20 000,0( 20 ooo,or 20 000,0(

20 000,0r 20 000,0( 20 000,0r 2o o0o,or 20 000,0(

1.tbl

Utżymanie P'Ógramu RPo WP na lata 2007_2013 ' spoleczeńslwo RPo

'łP 
na lala 2007_2013' _ Podniesieńie efektyMosci działania admin]stracji

}amoŹądowej olaŻ ŻapeMienie skuleenych narzędzi doslępu obyltteli
lo iŃomacjl seklora publicznega |Dz'I2olozdz 72095)

2013 2013 20 000,0r 20 000,0( 20 000 o( 20 000,0r 20 000,0(

Ul.zymanie Programu PSeAP Podkarpacki Sysiem e-Adminislracji
PubliEnej spoleeeńshło lnformacyine

2013 2014 20 000,0r 20 000 0( 20 o0o 0( 20 000,0r 20 000,0(

391 830,0r 3t9 286,2t 0,0t o,or 0,0r

1.IMI

Budowa budynku zapl€cza socjalnąo w TŹcianie _ BudoM budynku
lpono@qo ma na @lu zaspokojenie polrzeb społecŻno_kolluElnych
-EszkaćcÓwM,s prrycryn się do inicg'acii spoleaności o'azotgEniŻacii
mpreŻ spońowych jak róMleż wpvnie na popraVĘ estelyki miejs@Mści'

0.ol 319 286,21

BUdoM budynku Żaple@ socjalnego w TĘcianie 2012 2014 0.0r 319 286 2(

2.fml

Program RPo WP na lala 2007'2013 ' spole@ńshło RPo WP ńa la|a
2007-2013. - Podniesienie efektywnosci dzialania adminisiracji
samożądorej oBz zapeMienie skulecznych nażędŻi doslępu obylttel]
lo informacii sektora oublidnelo lDz'7Żllozdz 72095)

2013 391 830,0r

łojekl PseAP Podkalpacki systeń e-Adminisfuqi Publienej
sDołedeństwo lnfomacvine 2011 2013 391 8J0,0r



,a) programy, projeKy lub zadania związane z progńmami €alizowanymiz udziałem środków, o których mowa w ań.5 ust.1 pK2 i3' (razem)

Wykaz pŹedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L,p. 2018 20t9 202lJ

20 ooo,0r o,or 0,0t

20 ooo,ol o,0t o,0t

1.lbl

Utrzymanie Plogramu RPo WP na lala 2007_2013 ' społeczeństwo RPo
WPna lala 2007-2013. - Podniesienle efek$Mosci dzialania administEcji
samożądowEj oraŻ ŻapeMieńie skutecznych nauędzj doslępu obylva|eli
do infomacji seklora publienego (oz'72gloŻdz 72095)

2413 2014 20 000.0(

JtrŻymanie PlogEmU PseAP Podkarpacki syslem FAdministEcji
Jub||cŻńei społeżeńsnrc lnfomacvine 2413 2018 20 000 0(

0,0t 0,or o,ot

1.lml

Budowa budvnku u pleea socialneqo w Trzdanle - BudoM budynku
sportovego ńa na celu uspokojenie polrŻeb społeczno-kulturalńych
miasŻłańców si' przyczyri 9ę do lńlegnacj sporeżrÓści oż o'ga1ialji
imłez spońowych jak rÓMież v/plynie na popBwę eslelli( mlejscoMÓŚci'

2412

Budowa budynku ŻaplecŻa socjalnego W Tucianle 2012 2014

2Jml

Program RPo WP na lata 2007_201 3 . spoleżeństw RPo WP na lata
2007'2013- _ Podniesienie efekt}vnosci działanla administracji
samożądoM/ej oŹŻ upeM]enie skutecznych nazędzi doslępu obyMteli
do infomacii sekloB oubliczneao oŻ'72orÓżdz T2a95)

2011 2013

ProjeK PseAP Podkarpacki syslem aAdmlnlsyacji Publidnej
sÓÓłedeńŚtM lnformadine 2011 2013
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objaśnienia do wieloletniej Prognozy FinanŚowej na |ata 20l3 _ 2023

w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2013-2014 gminy Czermin prŻyjęto wzrost
dochodów bieżących z Ęłułx opłat za zagospodarowanie odpadami, natomiast na lata 2015_
2023 prŻyjęto dochody bieżące na poziomie 2014r.
w 201 3 r zaplanowano dochody majątkowe na kwoĘ I I49 687,00 w któlych ujęto:
} środki z Unii Europejskiej w kwocie I 029 687,00zł na:

o budowa kanalizacji 412183,00 zl,
o wymiana okien w DL wola otałęska l9 ]84,00 zł'
o program PseAP 330 722'00 zł),

o budowa trybun wraz z ogtodzeniem przy boisku Czermin 266 798'00 zł'
> sprzedaż majątku 120 000 zł.
W 2014 r. zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 307 665 zł w których qjęto:
} środki z Unii Europejskiej w kwocie 207 6ó5 zł na:

o budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Trzcinie 20'7 665 zl,

W 2014 r. planuje się wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 20l3 w związku
z planowanymi wydatkami na zagospodarowanie odpadami..
w latach 2014 2023 wydatki bieżące będą się systematycznie zmniejszały
w związku z obniżającymi się wydatkami na obsługę dfugu.

W 20l3 r. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 l53 663,55 zł na które składa się:
> środkiz Unii Europejskiej w kwocie l 663 890'55zł na:

o budowa kanalizacji sanitamej dla msc otałęż-Żwirownia; wola otałęska-Kąty;
czermin -Nowa wieś dofinansowanie z PRow 790 000 zł,

o wymiana okien w Domu Ludowym wola otałęska dofinansow z PRow 34 060,552ł
o zadanie inwestycyjne PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej -

Społeczeństwo Informacyjne RPowP, który jest objęty limitem ań. 226 ust. 4 ijest
również ujęty w 20l3 r. w kwocie 391 830,00 zł,

o budowa trybun wraz z ogrodzeniem pizy boisku Czemin dofinansowanie z PROW
448 000 zł'

> środki z budżetu gminy w kwocie 489 7732ł na:
o pĄeĘ i budowa wodociągów Czemin, Dąbrówka os., Ziempniów 50 000 Zł,

o pomoc finansowa dla Powiafu na budowę chodników w msc Trzciana' czermin
w formie dotacji celowej w kwocie ó5 0002ł'

o pomoc rzeczowa dla Powiatu na dokumentację budowy chodnika w kwocie 37 000 zł,
o odbudowa dróg zniszczonych przez klęski żywiołowe 50 000 Żł,

o zakup kosiarki 6 700 zł,
o zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 76 073 zł'
o zakup samochodu strażackiego 25 000 zł
o budowa windy przy kompleksie oświatowym w Czeminie l80 000 zł,

w 2014 r. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 911 1ó1'85 zł na które składa się:
} środki z Unii Europej skiej w kwocie 319 286,26 zł na:

o Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Trzcianie 319 286'26 zł'
} Środki z budżetu gminy w kwocie 591 875,59zł na

o Inwestycje w infrastrukturę Gminy czermin.



LatĄ 2o!5 _ 2023 zaplu\owano wydatki majątkowe na inw€stycję w dalszą inflastrukfurę
gminy.
w 2013 r. planuje się nadwyżkę bu&etową w kwocie 41 943'45 zł oraz prrychody
budżetowe w kwocie 854 423,55 zł na Śpłatę krcd}'tów w wysokości 854 423'55 zł.
Rozchody budżetu z qłułu splat lat ked}tu w 2013 r. planuje się
w kwocie 896 3672ł, w 20)'4 r. _ 493 996 zł' w 2015 r. _589 996 zł' od 2016 _ Ż0Ż2 r _ po
697 996 zł rocznie, w 2023 r -308 459'55 zl'
Rozchody budżetu z t)łułu spłaty rat kapitałowych w latach 2013 _ 2023 oraz wydatki na
obsługę dfugu prognozuje Śię na podstawie podpisafiych umów kred}towych oraz
planowanych przychodów budżetu w 20 1 3 r'
wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latĄch 2014 _ 2016 zrłiększano
o wsk:rźnik w1moszący 4olo, natorniast w latĄch 201,7 _ 2023 wydatki te poŻostawiono na
poziomie 2016 roku.
Wydatki zwiąane z funkcjonowaniem organów JST w latach 2013 _ 2023 planuje się
w kwocie l 655 600 7'ł'



objaśnienia do wykazu przedsięwzięć
Nazwa programu:

1. ,,Poprawa stanu infrastrukiury technicznej Gminy Czermin n^ l^t^ 2O11t013"
Cel programu:

- zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy i poprawa warunków życia
mieszkańców.

Okes realizacj i programu:
- lat^201l-2013

Jednostka organizacyjna realizująca program
- urząd gminy .

Zadania realizo\Ąane u ramach programuI
- urządzenie 19 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem.

2. Ulrzymani€ programu PseAP
Cel programu:

' utrzymanie dostępności komunikacyjnej gminy i poprawy warunków życia
mieszkańców.

Okes realizacj i programu:
- lata 2013-2018

Jednostka organizacyjna realizująca program
- utząd gminy .

Zadania realizorłane t\ ramach programu:
- utrzymanie 19 stanowisk komputerowych tJ zużycie energii elekĘcznej'

ubezpieczenie, oprogramowanie anq^virusowe.

3. Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie'' z okr€sem realizacji 2013-2014
wynoszą 319 286'26 zl z limitem wydatków w 2014 r.

Cel programu:
- Budowa budynku spońowego ma na celu zaspokojenie potrzeb społeczno-

kulturalnych mieszkańców wsi. Przyczyni się do integracji społeczności oraz
organizacji imprez sportowych jak również wpłynie na poprawę estetyki
miejscowości'

Okres realizacj i programu:
- lata2.012-20).4

Jednostka organizacyjna realizująca program
_ urząd gminy.


