
   Uchwała Nr XVI/97/2012 
   Rady Gminy RozdraŜew 
   dnia  10 lutego 2012 roku 

 
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy RozdraŜew 
na lata 2012-2019. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust.6  ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku 
z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.)  
Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 
§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy RozdraŜew obejmującą dochody 
i wydatki bieŜące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budŜetu, przeznaczenie  nadwyŜki 
lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budŜetu,  kwotę długu oraz sposób 
sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 

1)  w latach 2012-2013 deficyt budŜetu zostanie sfinansowany zaciągniętymi 
przychodami z tytułu zaciągniętych poŜyczek na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE, zaciąganych 
poŜyczek i kredytów na rynku krajowym. 

2) w latach 2014-2019 nadwyŜkę budŜetu przeznacza się na spłatę wcześniej  
zaciągniętych zobowiązań. 

 
2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej,   
   zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

 
§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
      zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Limit wydatków na przedsięwzięcia  
      zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 
 
§ 4. 1. UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, 
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają 
poza rok budŜetowy. 

2. UpowaŜnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań,  
    o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RozdraŜew 
 
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIV/85/2011 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 29 grudnia 
2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy RozdraŜew   
na lata 2012-2017. 
 
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

         Przewodniczący Rady Gminy  

               Artur Jakubek  



 
Uzasadnienie 
 
 

Obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z ustawy o finansach 
publicznych. Z uwagi na zmiany dokonane przez poŜyczkodawcę Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  - w stosunku do pierwotnych załoŜeń –  
w zakresie transz poŜyczki na poszczególne lata oraz wydłuŜony okres spłaty poŜyczki 
zachodzi konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. 
 
        Wójt Gminy  
        Mariusz Dymarski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
      Załącznik Nr 2 do  uchwały Nr XVI/2012 
      Rady Gminy RozdraŜew 
      z dnia 10 lutego 2012 r. 
 
 
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 
 

1. Przy planowaniu dochodów bieŜących uwzględniono uzyskane dochody w roku 2011. 
Dochody bieŜące na rok 2012 są wyŜsze w związku z wyŜszymi subwencjami na rok 
2012 oraz planowanym wzrostem z tytułu podatków i opłat lokalnych. 
Dochody bieŜące na lata 2012 – 2019 zaplanowano zgodnie ze wskaźnikami 
makroekonomicznymi. Znaczący wzrost dochodów na lata 2012 i 2013 spowodowany 
jest planowanym zwrotem podatku VAT w związku z realizacją budowy kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś i Budy. 
Wzrost dochodów majątkowych na lata 2012 – 2019 zaplanowano z uwzględnieniem 
planowanych sprzedaŜy działek budowlanych. Znaczący wzrost dochodów 
majątkowych spowodowany jest planowanymi dochodami z tytułu refundacji 
poniesionych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej  
w RozdraŜewie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach zgodnie 
z podpisanymi  umowami z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 000258-
6921-UM1500115/10 z dnia 27.01.2010r. i Nr 00013-6921-UM1500111/10 z dnia 
3.11.2010r. Przedmiotem powyŜszych umów są dofinansowania w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013. 
Wzrost dochodów majątkowych związany jest równieŜ z planowanymi dochodami  
z tytułu refundacji poniesionych wydatków na remonty świetlic wiejskich 
realizowanych w latach 2011-2012 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  

2. Wydatki bieŜące w latach 2012 – 2019 zaplanowano z uwzględnieniem wskaźników 
makroekonomicznych określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa.  
W wydatkach bieŜących zabezpieczono środki na realizację obecnych zadań własnych 
przypisanych ustawami gminie. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano  
w wielkościach określonych na rok 2012.  
Znaczący spadek wydatków bieŜących w roku 2014 spowodowany jest koniecznością 
ograniczenia wydatków bieŜących w związku z koniecznością zaplanowania spłaty 
zadłuŜenia w części dotyczącej przewidywanego umorzenia poŜyczki zaciągniętej  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
w wysokości 211.800 zł. 
Wydatki majątkowe zaplanowano w wielkościach umoŜliwiających realizację zadań, 
na które uzyskano dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi  
dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz  w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

3. Przychody budŜetu na lata 2012 – 2014 obejmują planowane do zaciągnięcia poŜyczki 
na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej łącznie w kwocie 2.262.382 zł, 
w tym  
  rok 2012 1.447.054 zł 
  rok 2013    815.328 zł 
 
Pozostałe przychody w latach 2012 – 2014 dotyczą: 
rok 2012 – poŜyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi w kwocie 
890.000 zł oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w RozdraŜewie ul. Sportowa 
w kwocie 109.000 zł 
rok 2013 – poŜyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Budach w kwocie  



1.110.000 zł 
rok 2014 – poŜyczki na budowę sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi w kwocie 
1.000.000 zł 

4. Rozchody budŜetu na lata 2012 – 2019 obejmują spłatę poŜyczek zaciągniętych  
na realizację zadań majątkowych w latach 2008 – 2014 w łącznej kwocie  
7.906.976 zł. 
Spłaty długu w poszczególnych latach objętych prognozą następować będą: 

 w roku 2012 przychodami z tytułu poŜyczek i kredytów 
 w latach 2013-2014 przychodami z tytułu poŜyczek i kredytów oraz  

z prognozowanych nadwyŜek budŜetu 
 w latach 2015-2019 z prognozowanych nadwyŜek budŜetu. 

 
5. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje zadania: 

A/- realizowane przy współudziale środków z budŜetu Unii Europejskiej 
a/ zadania inwestycyjne: 
  - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Nowej Wsi i Budach realizowana  
    w latach 2010  - 2013 
  - remont świetlicy wiejskiej w Grębowie realizowany w latach 2010 – 2012 
  - remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi realizowany w latach 2010 – 2012 
b/ zadania bieŜące: 
  - indywidualizacja nauczania realizowana w latach 2011 – 2012 
B/- realizowane ze środków własnych gminy: 
  - budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi realizowana w latach 2011 – 2014 
  - remont drogi w Grębowie realizowany w latach 2011 – 2013 
  - uporządkowanie zaopatrzenia w wodę z ujęcia Dzielice realizowane w latach  
    2011 – 2014 
  - przebudowa ulic Parkowej, Witosa, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego  
    na osiedlu w RozdraŜewie realizowane w latach 2012-2013 
  - przebudowa drogi w Maciejewie realizowana w latach 2011-2015. 

 
        Przewodniczący Rady Gminy  

                   Artur Jakubek  

 


