
UcHwAŁA Nr Lx\'Il13ó/2013
Rady Gminy w Czerminie

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie uchł)ale ia fiielolehiej ploghozy findnsov]ej Gminy Czermin .

Na podstawie ań' 18 ust' 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie tsminn}m
(Dz- U. Nr 142, poz' 1591 zŻ00l l' ze zmianami) oraz ań' art' 226,2Ż7 

' 
228,2Ż9, 230 ust' l i

6, an. 230b I att. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240 ze zm|anami) w związku z przepisami ań. 121 ust. 8 oraz art. 1,22 !st. Ż j 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' prŻepisy wprowadzające ustawę o finansacb publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami),

Rada Gminy w Czerminie
uchwala co następuje:

sr
Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czermin na lata Ż0l3 _ Ż023
obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody iwydatki majątkowe, wynik budżetu'
sposób sfinansowania deficlu lub przeznaczęnia |adwyżki, przychody i rozchody budżetu'
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nf l do
niniejszej uchwaĘ;

s2
Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały'

s3
Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w ań. 243 ustawy o finansach
publicznych na lata 20|3 2023 zawarta zostala w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwaĘ.

s4
Upowaznia się wójta Gminy czermin do zaciągania zobowiązań:

l) związanych z real izacją przedsięlvzięć, o których mowa w $ 2;
2) z t}tułu umów, których realizacja w roku budŹetowym i w latach następnych jest

niezbędna do zapewnienia ciągłości działan ia j ednostki iz których wynikające
płatności wykraczająpoza rok budżetowy do kwoty 15 mln złotych'

ss
Traci moc Uchwała Nr XXV/130/20l3 Rady Gminy w czerminie z dnia 30 stycznia 2013 r..
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czermin.

s6
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin

Uchwala wchod7i t\ życie,. dniem podjęcla'
s7



Wieloletnia Prognoza Finansowa
załącznik nr '|

do Uchwały Nr xxvll136l2o13
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 21 matca 2013 r-
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Strona 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF
załącznik nr 2

do Uchwały nr xxvu136l2013
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 21 matca 20'13 r-

I lm i 2013 Lińit 2014

Ąydalkina pżedsiętęcia ogćhhm (1'1+1'2+1 3) 831 767,26 411 830,00 339 286,26

120 000,00 20 000,00 20 000.00

711 767,26 39T 830,00 319 286,26

Wydatki na Programy' Plojekry lub zadania eiązane z progmmami realizowanymi z udŻialem ślodków' o których mowa w art.s
ust.1 Pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 

' Poz.124o'z późn'zń'\' z lego| 831 767,26 41t 830,00 339 286,26

120 000,00 20 000,00 20 0oo,oo

utrzymanig Pbgtamu RPo wP na lata 2007-2013 . społeczeństwo RPo wP na
lat 2007-2013. - Podniesienie efekqwnosci dziahnia administ acii
samożądow€j or.z żap€wnienie skut€cznych narŻędzi dosĘPu obywateli do inf

użąd Gminy czermin 2073 2018 120 000,00 20 000,00 20 000,00

711 767.26 391830,00 319 286,26

Budowa budynku zaplecza socjalnego w TrŻcianie _ Budowa budynku
spońowego ma na colu zasPokojgnig Potreb ŚPołećzno-kultura|nych
mieszkańców wsi' przycąni się do inregracii społeczności oraz oqanizacii impr

Użąd G.niny Cz€rmin 20r2 2014 319 286,26 0,00 319 286,26

Prcgńm RPo wP na lata 2007-2013. społeczeństwo RPo WP na lata 2007_2013.
_ PodniesieDie e{€ktywnosci dziahnia administmcji samorządowsj oraz
zapewnienie skuteczńych nażędzi dostępu obywateli do in'onnacji ŚeKo'a Publ

2011 2013 392481,00 391 830,00 0,00

Wydatki na proqramy' projek' lub zadania aiązane z umowami partnerctwa publiczno_prywabego' Ż tego: 0,00 0,00 0,00

0,00 o0o 0,00

0.00 0,00 000

Wydatki na progEmy. proiekty lub zadania poŻostale (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)'z tego 0,00 0,00 0,00

0,00 o0o 0,00

0,00 o,0o 0,00
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Lirn t 2015 Limil20l6 Lltn t2017 Lmt2018 Limil2019 Llmli2020

20 000,0( 20 000,0c 20 000,00 20 000 00 000 0,00 0,00

20 000,0t 20 000.0c 20 000,00 20 000 0( 0,0( 000 000

0,0c 0,0c 000 0,0( 0,0t 000 000

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,0( 0,0c 0,00 0,00

20 000,00 20 000,0c 20 000.00 20 000.0( 0,0c 0,00 0,00

20 000,00 20000,0! 20 000,0( 20 000,0( 0,00 0,00 0,0(

0,00 000 0,0( 0,0c 000 0,00 0,0(

0,00 0,00 0,0( 0,0( 0,00 0,00 0,0(

0,00 0,00 0,0c 0,00 0,00 0,00 0,0(

0,00 0,00 0,0c 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0.00 o0c 000 0,00 000 000

0,00 0,0( o0c 000 000 000 000

0,00 0,0( 0,0c 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,0c 0.oc 0.00 0,00 0,00 0,00

oo0 00c 00c 0,00 000 00( 000



objaśuienia do wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023

w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2013_2014 gminy czemin przyjęto wzrost
dochodów bieżących z t}łufu opłat za zagospodarowanie odpadami, natomiast na lata 2015_
2023 przyjęto dochody bieżące na poziomie 2014r.
W 2013 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę l l49 686,00 w których ujęto:
> środki z Unii Europejskiej w kwocie 1 029 681,00zł na|

o budowa kanalizacji 412782,00 zł'
o wymiana okien w DL Wola otałęska 19 384,00 zł,
o pro$am PseAP 330 722'00 zł)'
o budowa trybun wraz z ogrodzeniem przy boisku Czermin 266 798,00 zł,

> sprzedAz majątku l20 000 zł.
W 2014 r. zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 307 665 zł w których ujęto:
> środki z Unii Europejskiej w kwocie 207 6ó5 zł na:

o budowa zaplecza socialnego przy boisku w Ttzc]anje 207 665 zł'
> sprzed^z majątku l00 000 zł.

W 2014 r. planuje się wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2013 w związku
z planowanymi wydatkami na zagospodarowanie odpadami..
w latach 2014 _ 2023 wydatki bieżące będą się systęmatycznie zmnie1szały
w z'\łiązku z obniżającymi się wydatkami na obsługę długu.

w 2013 r. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 103 662,55 zł na które składa się:
> środki z Unii Europejskiej w kwocie 1 663 889'55zł na:

o budowa kanalizacji sanitamej dla msc otalęż-Żwirownia; Wola otalęska-Kąry;
czermin _Nowa Wieś dofinansowanie z PRow 789 999 zł,

o wymiana okien w Domu Ludo\łym Wo|a otałęska dofinansow z PRoW 34 060'55zł
o zadanie inwestycyjne PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej -

społecŻeństwo Informacyjne RPowP' który jest objęty limitem art' 226 ust. 4 i jest
również ujęty w 2013 r' w kwocie 391 830,00 zł,

o budowa trybun wraz z ogrodzeniem przy boisku Czermin dofinansowanie z PROW
448 000 zł.

> Środki z budżetu gminy w kwocie 439 7732ł na:
o projeky i budowa wodociągów czermin, Dąbrówka os', Ziempnió\ł 50 000 zł,
o pomoc finansowa dla Powiatu na budowę chodników \ł msc Trzciana, Czermin

w formie dotacji celowej w kwocie 65 0002ł,
o pomoc rzeczowa dla Powiatu na dokumentację budowy chodnika w kwocie 37 000 zł,
o zakup kosiarki ó 700 zł'
o zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwoale 76 073 zl'
o zakup samochodu sttdżackiego 25 000 zl
o budowa windy przy kompleksie oświatowym w częrminię 180 000 zŁ

w 2014 r. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 911 441,81 zł na którc składa się:
} środkiz Unii Europejskiej w kwocie 319 286,Ż6 zł na

o Budorła-zaplecza socjalnego prz5 boisku w Trzcianie 3l9 28Ó.2o zl_
} Srodli z budżetu gmin1 rł krłocie 592 l55,55/l na:

o Inwestycje w infrastuldurę Gminy Czermin.
w latach 2015-2023 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje jednoroczne w dalszą
infrastrukulę Gminy Czermin.

w 2013 r' planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 4l 943,45 zł orM przychody
bud]żetowe w kwocie 850 056,55 zł na splatę ked}'tów w wysokośoi 850 056'55 zł.



Rozchody budŹetu z t}'tułu spłat rat kred)tu w 2013 r. planuje się
w kwocie 892 000 zł, w 2014 r' 493996zł,w201,5f._589996zł'odŻ016-Ż02Żr-po
69'7 996 zl rocznie' * 2023 r 304 092'55 zł.
Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2013 _ 20Ż3 oraz wydatki na
obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz
planowanych przychodów budżetu w 20l3 r.
wydatki na wynagodzenia, składki od nich naliczane w latach 2014 201ó zwiększano
o wskaźnik wnoszący 4yo, natomiast w latach 20I'7 _ 2023 wydatki te pozostawiono na
poziomie 2016 roku.
wydatki związane z funkcjonowaniem organów JsT w latach 2013 - 2023 planuje się
w kwocie l 655 600 zł.

objaśnienia do wykazu przedŚięwzięć
Nazwa prognmui

1, ,,Poprawa stanu infiastruktury technicznej Gminy Czermin n^ l^ta 2011-2013"
Cel programu:

_ zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy i poprawa wafunków życia
mieszkańców.

okes realizacji programu:
- lata 2011-2013

Jednostka organizadna realizująca program
- urząd gminy .

Zadania realizowane w rarnach prograrnu:
- urządzenie 19 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem.

2. Utrzymanie programu PSeAP
Cel prognmu:

_ utrzymanie dostępności komunikacyjnej gminy i poprawy warunków życia
mieszkańców'

Okres realizacji programu:
- lata 2013-2018

Jednostka organizacyjna realizująca program
- urząd gminy '

Zadania realizowane w ramach programu:
- utrz-Jłnanie 19 stanowisk komputerowych ti zużycie energii elektrycznej,

ubezpieczenie, oprogramowanie ant).wirusowe,

3. Budowa budynku zaplecza socjaltrego w Trzcianie" z okresem realizacji 2013-2014

wnoszą319 286,26 zI z limitem wydatków w 2014 r.
Cel programu:

- Budowa budynku spońowego ma na celu zaspokojenie potrzeb społeczno-
kulturalnycb mieszkańców wsi. Przyczyni się do integracji społeczności oraz
organizacji imprez spońowych jak również wpłynie na popra\łę esteryki
miejscowości.

Okres realizaci i programu:
- lata 2012-2014

Jednostka organizacyjna realizująca program
- urząd gminy'



UZASADNIENIE

do uchwał ft xxyl]I36l20)'3 Rady Gminy w czerminię z dnia 21 maroa r. w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin.

zmian w uchwale dokonano celem dostosorłania pIogńozy do ąktualtręgo budżtu gminy'
Ponadto w}pełniono dyspoz]cje z aft. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie
niektórych uŚtaw w zwivku z realbaoją ustawy budżetowej. Nowy wzór zaĘczników
zastosowano zgodnie z RozporŻądzeniem MiniŚtra Finansów z dnia l0 stycznia 2013 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki sąmorządu terytolialnego.


