
UcHwAŁA Nr xxxv 118612014
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 29 sĘ.znia ŻoI4 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Plognory Finąnsov)ej Gminy Czermin .

Na podstawie af,t' 18 ust' 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoEądzie gminnym
(Dz. U' Nr l42' poz. l59I z200| r. ze zmianaml) otM aft. art.226' 22'1' 2Ż8' 2Ż9,230 ust. I i
6' alt' 230b i a1t. 231 ustawy Ż dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157 

' 
poz' 1240 ze znianami) w związku z przepisarni ań. l2l ust' 8 oraz art. l22 ust. 2 i 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz' U. Nr 157, poz. l24l zę zrnlaJ'afii),

Rada Gminy w Czerminie
uchwala co następuję:

$1
Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czermin na lata 2014 - Ż023
obejmującą: dochody i wydatki bieŹące, dochody i wydatki majątkowe' lłynik budżetu,
sposób sfinansowania defiq,tu lub przeznaczenia nadwyzki, przychody i Iozchody budżetu,
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z zalącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały;

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

s3
Informacja o relacji ksŻtałtowania się długu' o której mowa w alt' 243 ustawy o finansach
publicznych na lata 2014 ł023 zawata została w załączniku Nr l do niniejszej uchwĄ.

s4
Upoważnia się Wójta Gminy Czermin do zaciągania zobowiązan:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w s 2.
2) z t}tułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna do zapewnienia ciągłości działaniajednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieokeślony w
zakresie:
- dostawy wody i odprowadzanie ścięków'
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

ss
Tmci moc Uchwała Nr XXVI/I3612013 Rady Gminy w Czerminie z dniaŻl marca2013 r'.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowei Gminy Czemin wraz ze zmianami.

s6
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin

$7
Uchwała wchodzi w zycię z dniem 1 stycznia 2014 r'



Wieloletnia Prognoza Finansowa
załącznik nr 1

do uchwały Nr no(V/186r2o14
Rady Gminy w Czerminie

z dnia 29 2014r.
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Wykaz pnedsięwzięć do WPF
zalącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXV/186/2014
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 29 stycznia 2014r.

kwoty w
zł

L.p. Limit2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit2017 Limit

1 wydatki na pżedŚięw!ęcia€qółem (1.l+l.2+1.3} 647 029,90 381 078,90 0,00 0,oo 0,00 643 429,S0

0,00 0,00 o,o0 0,oo o,o0 0,00

1.b 647 029,90 38t 078,90 0,00 0,00 0,00 643 429,90

t.l Wldatkl ńa progEmy' prcjekty lub adania aiąu ne z prcgEmańi
r€aliŻow.nymi z udział€m śrcdkóĘ o klórych mom wań5 ust1 pK2l3
ustaly zdni.27sieĘnia 2009... o finan$ch Publienych {ozu.Nr 157'
pozl2rlo'ż późnŻm.)' z tego:

6a7 029,901 38t O78,9Ol 0,001 O,0Ol O,OOI 543 429.90

1.1.1 0,00 0,00 0,00 o,0o o,0o 0,00

1,1.2 647 029,90 38t 078,90 o,0o 0,00 0,00 643429,90

Budowa budyhku zapleea sacialnego w
TŻcianje - Budowa budynku spańawego
na na celu zaspokaienie palżeb
s p ote ą n e k u k u r a 1 n y c h ń i e sz k a ń ców
wsi' pzycŻyni sĘ do integftcji
społeąnaśc1 onz Órganizacji ifrprez
sponowch jak ńwnież wpŁynie na
popftw e sleuki hiej&ÓMki

Uaąd Gniny czernin | 2012 | 2014 | 2s4 548,90| 254 548'9a| 0'0a| 0'Óa| 0'a0| 254 54890

1122
Prognn RPO VW na lata 2007-2013 .

spoleczeńłwo RPo Vl4' na lala 2007-
201j. - Padnbsienie efektwnoŚci
dz i a] a n i a a c1n i n i Śt a cj i sa ń Óż ąd ÓMj
Ólaz zapewnienie Śkutedrrych hażędŻi
dÓśtępu abwate|i da ihfÓmacji sekto/a
pub|iĆŻ neqa (Dz' 72aroŻdz 72095)

użąd cńhyczerntn | 20l l | 2014 | 392 481'a0| 126530'00| 0 o,aal 38a8a1,40

,t.2 wydattl na P.og6my' p.ojekty lub rdanió 4iąŻane z umoMńi
pańnerstw publieno_prytatnego' z tego:

0,00 o,oo o,oo 0,00 0,oo 0,00

1.2.1 0,oo 0,00 0,00 o,o0 o,oo o,0o

o,oo o,0o 0,00 0,00 0,00 o,o0
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Lp.
Jednostka

odpowledzlelna lub
koo]dynUiąc.

okr€s
Ęczn€ nal&dy Limit2014 Llmlt2015 Limit 2016 Llmit20l7 Limlt

r.3,1 0,00 0,00 0,00 0,00 o,o0 o,oo

1.3,2 0,00 o,0o o,o0 o,o0 0,0{ o,0o

) )



objaśnienia do wie|o|etniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2015-2023 przyjęto dochody bieżące na
poziomie l7 000 000,00 zł' tj wzrost około 0,7% w stosunku do 2014 r.
W 2014 r zaplanowano dochody majątkowe nakvłotę7l6 607,'19 zł w których ujęto:
} środki z Unii Europejskie.j w kwocie 44l 058,95 zł na:

o program PseAP l05 2l'7 
'00 

zł'
o budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Trzcianie PRoW |50 665 

'95zł'o budowa ogólnodostępnego obiektu rehabilitacyjnego na świeżym powietrzu PRoW
185 l76'00 zł

} sprzedaż majątku 275 548'84 zł.

W latach 2015 _ 2023 wydatki bieżące będą się systematycznie zmniejszały
w związku z obniżającymi się wydatkami na obsługę długu'
wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu Wynoszą l5 600 000,00 zł rocznie
od20l5-2023 r.

_ W 2014 r, w kol. l2.3 wydatki bieżące finansowane z ldziałern środków z UE
w kwocie 156 037,00 zł

o Prcgram operacyjny Kapitał Ludzki (PoKL) ,,cŻas na akt}'wność w gminie
czermin'! Żwiązany z zapobięganiem wykluczenia społecznego osób koŹystających
z pomocy społecznej dfugotrwale poszukujących pracy w kwocie 156 037 

'00 
zl'

w 2015 r. w kol. l2.3 wydatki bieżące finansowane z ldzialefi środków z UE
w kwocie 63 9l5'00 zł

o Program operacyjny Kapitał Ludzki (PoKL) 
''Czas na akq,wnośó w gminie

czelmin''- związany z zapobieganiem wykluczenia społecznego osób korzystających
z pomocy społecznej długotrwale poszukujących pracy w kwocie 63 915,00 zł.

W 2014 r. w kol |2.3.| i |2,3,2 znajduJą się wydatki bieżące obrazujące udział środków z UE
na który została zawarta umowa o dofinansowanie w kwocie l32 631,46 zł na którą składa
się:

o Program operacyjny Kapitał Ludzki (PoKL) 
''Czas na akty'lvnośó w gminie Czermin''

w kwocię 132 631,46 zł.
w20l5r.wkol |2.3'I i |2.3 '2 znajdują się wydatkibieżące obraĄąoe udział środków z UE
naktóry została zawarta umowa o dofinansowanie w kwocie 54 327'75 Żł na którą składa się:

- o Program operacyjny Kapitał Ludzki (PoKL) ,,Czas na akt)Ąłność w gminie Czermin''
w kwocie 54 327,75 zł.

w 2014 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie l 059 315'90 zł na które
składa się:

o budowa wodociągów czermin, Łysaków, Ziempniów w kwocie 50 000,00 zł;
o roboty dodatkowe uręgulowanei gospodarki wodno ściekowej w msc wola otałęska

w kwocie 38 000'00 zł,
o refundacja budowy wodociągów w msc Łysaków, Dąbrówka os. w kwooie 1l 000,00

z];
o pomoc finansowa dla Powiatu na budowę chodników w formie dotacji celowej

w kwocie 30 000,002ł,
o pomoc rzeczowa dla Powiatu na wykonanię projektu chodnika Czermin-Trzciana w

kwocie I0 000,00 zł
o budowa dróg gminnych w kwocie |77 343'00 zl'
o budowa budyrku galażowego czermin 37 000,00 zł,
o projekt i instalacja gazowa GoK Czermin l5 000'00 zł'
o zadanie inwestycyjne PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej -

społęczeństwo lnformacyjne RPoWP w kwocię 126 530,00 zł'



o zakup sprzętu do koszenia i odśnieżania placu szkolnego TrŻciana
w kwocie 12 342,00 zł,

o budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 12 844'00 zł'
o budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Trzcianie dotinansowanie z PROW w

kwocie 254 548,90 zł
o budowa ogólnodostępnego obiektu rehabilitacyjnego na świezym powietrzu z PRow

w kwocie 284 708,00 zł.
W 20l4 r. w kol. l2.4 znajdują się wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków z UE
rł kwocie 655 786.90zł. na hórąskladająsię:

o zadanie inwestycyjne PseAP 126 530,00 zł,
o budowa zaplecza Śocjalnego przy boisku w Trzcianie dofinansowanie z PRow w

kwocie 254 548,90 zł
o budowa ogólnodostępnego obiektu rehabilitacyjnego na śwież1łn powietrzu z PROW

w kwocie 284 708,00 zł.
w 2014 r. w kol. 12.4'1 zna.jdu.ją się wydatki ma.jątkowe obrazujące udział środków z UE w
kwocie 441 05 8,95 na którą składają się:

o zadanie inwestycyjne PseAP l05 217,00 zł,
o budowa Żaplecza Śocjalnego prŻy boisku w TrŻcianie dofinansowanie z PRoW w

kwocie 150 665,95 zł,
o budowa ogólnodostępnego obieku r€habilitacyjnego na świeżym powietrzu z PRoW

w kwocie l85 176,00 zł'
w 2014 r. w kol. 12.4.2 znajdująsię wydatki majątkowe, na któfe Gmina czermin Żawarła
umowy na dofinansowanie z udziałem środków z UE w kwocie 37l 078,90 zł:

o zadanie inwestycyjne PseAP 126 530,00 zł,
o budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Trzcianie dofinansowanie z PRow w

kwocie 254 548,90 Żł'
w 2014 r' w kol. lŻ.5 i 1Ż'5.1 znajdują się wydatki na wkład krajowy ($***9) w związku z
rcalizacją zadań dofinansowanych z UE w kwocie 7 02l'65 zł bez względu na stopień
finansowania ślodkami z UE w związk! z jvŻ zawańą umo\łą

o Program operacyjny Kapitał Ludzki (PoKL) 
''cŻas na akt}.wność w gminie Czermin''

ył kwocie 7 02l,65 zl'
w 20l5 r' w kol. lz.5 i l2'5.I znajdują się wydatki na wkład kajowy ($*ł*9) w związku z
realizacją zad^i\ dofinansowanych Ż UE w kwocie 2 816,1'1 zł bez względu na Śtopień
finansowania środkami z UE w związku z już zawartą umową:

o Program operacyjny Kapitał Ludzki (PoKI) ,'czas na akt}.wność w gminie Czermin"
w kwocie 2 876,l7 zł.

w 20l4 r. w kol. 12.6 i 12.6.l znajdują się wydatki na wkład kajowy ($* **9) w zwiąku z
zawaĄ po l stycznia 2013 r' umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej
60 % środkami z UE w kwocie ? 021,65 zł:

o Program operacyjny Kapitał Ludzki (PoKI-) ,,Czas na aktylłność w gminie Czermin''
w k\,łocje 7 02l,65 zl.

w 2015 r. w kol. 1,2.6 i 12.6'1 znajdują się wydatki na wkład krajowy ($***9) w związku z
zawańą po l stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej
60 % środkami z UE w kwocie2 876'17 zł:

o Program operacyjny Kapitał Ludzki (PoKL) ,,Czas na akt)ryność w gminie Czermin''
łł kwocie2 876,11 zł.

w latach 2015-2023 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje jednoroczne w dalszą
infrastrukfu rę Gminy Czermin.

w 2014 r. planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 493 996'00 zł na spłatę wcześniej
zaciągniętych kręd''tów.



Rozchody budżetu z qłufu spłat rat kred}tu w 2014 t. planuje się
w kwocie 493 996'00 zł' w 20)'5 t. _589 996 zł, od Ż0]'6 _ 2022 r _ po 664 996,00 d tocznie,
w 2023 r -285 036,00 zl.
Rozchody budżetu z ł,tułu spłaty rat kapitałowych w latach 2014 _ 2023 oraz wydatki na
obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredyowych'
Wydatki na wJ'nagTodzenia, składki od nich naliczane w latach 2015 _ 2017 zwiększano
o wskźnik rłynoszący 40ń, natomiast w latach 2018 _ 2023 łłydatki te pozostawiono na
poziomie 2017 roku.
wydatki związane z funkcjonowaniem organów JsT w |atach 2014 _ 2023 planuje się
w kwocie l ó55 600 zł.

objaśnienia do wykazu przedsięwzięć
Nazwa programu:

1. 
''Poprawa 

Śtanu infrastruktury t€chnicznej Gminy czermin na lata 2011-2014''
Celprogramu:

- zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy i poprawa waIunków źycia
mieszkańców'

Okes realizacj i programu:
- lata 2011-2014

Jednostka organizacyina realizuiąca program
- urząd gminy.

Zadania realizowane w ramach progmmu:
- urządzenię 19 stanowisk komputerou7ch z oprogramowaniem'

2. Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie" z okresem rez\zacji2012-2014
wynoszą 254 548'90 zI z limitem rrYdatków w 2014 r.

Cel programut
_ Budowa budynku spońowego ma na celu zaspokojenie potrzeb społeczno-

kulturalnych mieszkańców Wsi. Przyczyni się do integracji społeczności oraz
organizacji imprez sporto\łTch.jak również wpłnie na poprawę estetyki
miejscowości.

Okes realizacj i programu:
- lata 2012-2014

Jędnostka organizacyjna realizująca program
- urząd gminy.


