
zA?aĄDzENlE NR 59/14

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 14 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Bańniczka

Napodstawieart.226,al1.227,aft''22B,ań.230ust6iart.243ustawy zdnia27sierpnia2009r'ofinansachpublicznychfi.t.
Dz.U-7z|o]zpoz, BB51;orazań. 18ust.2pkt6ustawyzdn|aBmaróa1990r.osamoządziegminnym('t.Dz. L).z2013r.
poz. 594 i 645') Rada Gminy uchwala co następuje:

s 1. Przyjmuję opracowany projekt zmiany uchwały Rady Gminy Bańniczka z dnia 27
grudnia 2a10 r. Nr lll/8/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bańniczka
wraz z objaśnieniami. 

.

s 2. Zarządzam pzekazać projekt niniejszej uchwały Regionalnej lzbie obrachunkowej w
Bydgoszczy celem zaopiniowa nia oraz Radzie Gminy Bańniczka do dnia 15 listopada 2014 r.

$ 3. Zaządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

1
zmiany tekstu jednolitego Wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U

Ż.
Zmiany tekslu jednolitego wymienionej ustawy zostav ogłoszone w Dz. U

2013 r. poz.938 i poz. 1646 orazz2014 t. po2.379,91 1 i 1 146.

2013 r. , poz. O.iS i poz. 1318 orazząOl4 r. poz. 379 i 1072.



UGHWAŁA NR .....l14

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia .....2014 r.

w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

Na podstawie ań-226,art.227,all.228'ań.230 ust 6iart.243 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (' t.Dz'ł)z2013poz.8853)orazart. 18ust.2pkt6ustawyzdnia8maróa1990r.osamorządziegminnym0.t.Dz. U.z2013r.poz. 594 i 6ł5o; Rada Óminy uchwala co następuje:

$ 1. Wprowadzić zmiany W uchwale Rady Gminy Bańniczkazdnia 27 grudnia 2010 r. Nr
|lll8l10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bańniczka wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań oraz objaśnieniach przyjętychzałoŻeń zgodnie zzałącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.

$ 2. Wprowadzić zmiany w uchwale Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2010 r. Nr
|lll8l10 W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bańniczka zakresie
zaplanowanych pzedsięwzięÓ zgodnie zzałącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

$ 3.Wykonanie uchwały pÓwierza sie Wojtowi Gminy.

$ 4.Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

3
zmianytekstu jednolitegowymienionej ustawyzostavogłoszonewDz' U.z 2013 r. poz.938 ipoz. 1646 o'€zz2014r'9oz'37g,91,l i'l146.

4
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. , poz. 645 i poz. 1318 oaz z2o14 r' poz. g7g i 1072'



objaśn ien ia przyjętych wańości

ZAŁozENlA Do PRoGNoZY DocHoDÓW lWYDATKÓW BlEZĄcYcH

odległy czas prognozowanie zwiększa ryzyko nie właściwego oszacowania' wańości przyjętych w

prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która

coroczn ie będzie nowel izowana przyjęto nastę p ujące załoŻenia'.

1. dla roku 2015 przyjęto wańości wynikające z projektu budzetu opracowanego W oparciu o dane

dotyczące realizacji dochodów iwydatków zarok2014 oraz szacowanych dochodów iwydatków na rok

2015, a także prognozowanej przez Ministerstwo Finansów realnej dynamiki PKB, stopy bezrobocia oraz

rea l n ego wzrostu przeciętn eg o wynag rodzen ia w gospod arce n arodowej.

dla lat 2015-2021 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o wskaŹnik wzrostu dochodów

poprzez średni wzrost dochodów w wysokości 2,4% oraz korekty merytoryczne dotyczące szacowanych

dochodów majątkowych oraz urealnienia wydatków o wydatki, które mogę nie wystąpió w latach objętych

prognozą. Podzielenie prognozy W powyzszy sposób pozwala na realna ocenę mozliwości inwestycyjno -

kredytowych Gminy, a takze zapewnienie płynności finansowej gminy. Niestabilność i nieprzewidywalnośó

cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrozności dla prognoz długookresowych. Ponadto

brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmiennośó

budzetów gmin wciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu

terytorialnego.

Dla prognozy na rok 20'15 przyjęto dane sporządzone w oparciu o prognozy przedstawione przez

kierowników jednostek organizacyjnych gminy przygotowane w oparciu o założenia:

1' Dochody budzetowe z majątku Gminy realizowane przez jednostki organizacyjne w wysokości

wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, ze sprzedaży mienia wańości szacunkowej

przeznaczonej do sprzedazy nieruchomości, pozostałe dochody skalkulowane na postawie

obowiązujących przepisów.

Dochody budzetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych wysokości przypisu rocznego lub większym po

odpowiednim skalkulowaniu ryzyka ściągalności nalezności

W celu zrównoważenie budzetu zgodnie zart.242 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którym organ

stanowiący nie moze uchwalió budżetu, w którym planowane wydatki biezące Są Wyzsze niż planowane

dochody biezące założono ograniczenie wydatków biezących wyłącznie do niezbędnych w następujący

sposób

a) Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych na podstawie

obowiązujących prze pisów do wysokości wyn i kającyc h z zaw afty ch u mów

b) Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń uwzględnió skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego

wynagrodzenia do kwoty 1750,00 zł

c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. ',trzynastka'' zgodnie z ustawowo określanymi zasadami, tj. w

wysokości B,5% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego.

d) przy kalkulacji wydatków z tytułu składek zUS i składki na Fundusz Pracy ( 2,45o/o) przyjęto kwoty

wynikające z przepisów o ubezpieczeniu' społecznym z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na
' ubezpieczenie wypadkowe.

e) odpis na ZFSS w wysokości na jednego pracownika 37,5% od prognozowanej kwoty przeciętnego



Vvynagrodzenia W gospodarce narodowejw ll półroczu.

f) Wydatki rze;zowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy planowaó w sposób celowy i

oszczędny kierując się regułą wydatkową- wydatki sztywne na dotychczasowym poziomie z uwzględnieniem

średniego wzrostu o 2,4% dla wydatków na zakup energii elektrycznej oraz cieplnej.

Zadanla inwestycyjne planowane przez pracowników na stanowiskach. merytorycznych realizujących

zadania planowano z uwzględnieniem dokończenia inwestycji rozpoczętych oraz planowania nowych

i nwestycj i na które pozys ka n o d ofi na nsowa nie z zew nątrz.

W celu obliczenia nominalnej wielkości zarówno dochodów budzetowych, jak i wydatków biezących w
kolejnych latach prognozy, jako podstawy do projekcji poszczególnych pozycji budzetu przyjęto wańośó
planu budżetu na rok 2013 i dla kolejnych lat wielkość tą indeksowano dla wszystkich pozycji o wielkość
inflacji oraz produktu krajowego brutto.

obsługa długu publicznego

Do 2021 Gmina będzie spłacać zaciągnięte zobowiązania.

W roku 2015 planuje się takze zrealizowanie wydatków na nizszym poziomie od planowanego, skutkiem

oszczędności poczynionych w trakcie roku oraz realizacji dochodów na Wyzszym poziomie niz wstępnie
planowano z uwagi na wzrost docńodów z tytułów udziałów w podatku dochodowym od osób piawnych, jak i

zakładanych W planie dochodów rezerw na ewentualne zaległości podatkowe, które na wskutek

intensyfikacji działań W tym zakresie mogą okazaó się nizsze od planowanych.

Srodki własne gminy stanowiły główny zasób finansowy inwestycji w latach poprzednich, co wpływa

korzystnie na wskaŹnikiwynikające z WPF.

Jak wynika z WPF progi zadłuzenia i spłaty długu utrzymują się na bezpiecznym poziomie, co w
przypadku potrzeby sfinansowania zadań inwestycyjnych, pozwoli na wykorzystanie zewnętrznych żrodeł

finansowania.

Ze względu na kryzys gospodarczy, a takze niewiadome przyszłe posunięcia państwa w tyń
zakresie, dochody te mogę charakteryzowaó się niestabiln'ością. Jednak w prognozie założono iz wzrost,

uwzględniając stały przyrost mieszkańców gminy atakŻe mozliwościzwiększenia dochodów biezących.

W prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków biezących o 4,2% jednak planuje się
wdrozyó program oszczędnościowy wydatków celem ich minimalizaĄL ZważĄąc na tępo wzrostÓw

wydatków biezących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz większy

udział wydatków sztywnych, planowany wzrost podatków VAT, utrzymanie wydatków bieżących na takim

poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zżkresu realizacji

zadań gminy.

Dochody budzetowe na rok 2015 zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z
projektem budzetu na 2015.

Cześó dochodów i wydatkÓw budzetowych stanowią pozycję, które pojawiają się tylko w określonych latach

w związku realizowanym i zadan iami.

Przy sporządzeniu prognozy uwzględniono równiez informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego W



sprawi8e Wstępnego podziału dotacji celowych na 2015 r. pzekazanych z budzetu państwa dla Gminy
Bańniczka na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom

samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych a takze na

zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Przy sporządzeniu prognozy uwzględniono równiez informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura

Wyborczego w Toruniu w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2015.

Za dochody ze sprzedaży majątku zostały uznane dochody klasyfikowane w następujących paragrafach

klasyfikacji budzetowej :077 ,078 oraz 087 .

Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zostały uznane wydatki klasyf|kowane w

następujących rozdziałach klasyfikacji budzetowej : 75011 i75023.

Dochodów ze sprzedaży majątku nie zaplanowano W okresie objętym prognozą.

Zadanie inwestycyjne planowano w oparciu o prognozy i mozliwości ich realizacji w latach następnych wg

informacji posiadanych do dnia jej opracowania. Realizacja inwestycji uzalezniona jest od pozyskania dotacji

na te cele oraz poziomu realizacjidochodów iwydatków roku 2013.

Wydatki na obsługę papierów wańościowych, kredytów i pozyczek jednostek samorządu terytorialnego nie

podlegają wzrostowi o 4.2% w stosunku do roku poprzedniego i zostały odrębnie oszacowane w stosunku

do % wynikającego z umów lub przewidywanego w stosunku do zobowiązań planowanych do zaciągnięcia.

Zapewniono'strukturę dochodÓw biezących do wydatków biezących z'godnie z ań. 242 ust. 1 Ustawy o
Finansach Publicznych.

W przedsięwzięciach majątkowych ujęto zadania wieloletnie spełniające przesłanki art'.226 ust.4 ustawy o

finansach publicznych tj. zadania wykraczające okresem ponoszenia wydatków poza rok budzetowy'

Nadwyzki prognozowane w latach objętych prognozą przeznacza się na spłatę obciązeń kredytowych,

rozchody lat następnych oraz jako ewentualna rezenła na inwestycje jakie pojawią się w miarę upływu

czasu . odległy czas prognozowania utrudnia szacowanie wańości przyjętych w prognozie w odniesieniu do

faktycznie uzyskanych dochodów i wydatków. Założenie do prognozy z uwagi na jej kroczący charakter,

będą corocznie nowelizowane.

Przedsięwzięcia inwestvcyJne (rozumiane jako zadania wieloletnie, bez jednorocznych):

2. Modernizacja przepompowni ścieków w Bańnicze- łączny szacowany wydatek na 2015 r.'zadanie 1

201,00,00 zł.

Zadanie planowane jest do realizacji przy wykorzystaniu z dotacji w kwocie 721567,00 zł.

Zakup sprzętu komputerowego : Serweia w ramach projektu RPo _ (wkład własny)

27 901,07.

Budowa świetlicy wiejskiej w Bańniczce _ łączny szacowany wydatek na zadanie 1 283 00,00zł.

Zadanie planowane jest do realizacji przy wykorzystaniu z dotacji.

Budzet Gminy Bańniczka na rok 2015 zamyka się kwotą w wysokości:

ZadłuŻeniegminy na koniec 2014 r' wyniesie

-1 390 000'00zł.

1 423 470,84zł.



w tym:

1) Pożyczka zaciągnięta na zadanie przebudowa i rozbudowa gminnej stacji
wodociagowej Grążavly nr Umowy PT'13o25/GW sU 21.oB'2O13 r. - kwota 187620,00zł.
zaciągniętej w 2013 r' pożyczki:25B 000,00 zł.

2) kredyt inwestycyjny z Banku ochrony Środowiska oddział w Toruniu Nr

umowy 538/03/20Ó9/13o4/F/lNW na realizację zadań inwestycyjnych roku 2009 4oo 000,00zł.
(drogi gminne) w kwocie 2 400.000,00 zł.

3) pożyczka z WFoŚiGW na zakup samochodu pozarniczego dla oSP Grązawy nr

umowy PT13025/GW su 21'08.2013 r. - kwota zaciągniętej w 2013 r. pozyczki:w 4692O,O0zł.

kwocie 200 000,00 zł.

3) poŻyczka z WFoŚiGW w kwocie 461 g14,gg zł' zaciągnięta w roku 2014 na

Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Radoszkach nr umowy PT 14o35/oA- 461914,99zł.

wnc

4) pożyczka z WFOS|GW w kwocie 327 015,85 zł. zaciągnięta w roku 2014 na

Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Nowych Swierczynach PT 14034/oA- 327 o15,B5zł.

wnc

Rozliczenie stanu zadłuzenia na koniec 2015 r. :

Zadłuzenie na koniec 2014 r. 1 423 470,B4zŁ

Planowana poŻyczka preferencyjna z WFoS|GW 241 OOO,0Ozł.

Pożyczka na wyprzedza1ące finansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem

środków unijnych - planowana do zaciągnięcia ispłaty w 2015 r. z dotacji - Umowa

dotacji podpisana w 2014 r. Zadanie "Przebudowa gminnych przepompowni

ścieków w gminie Bańniczka oraz utworzenie centralnego systemu monitoringu 721 567 '00zł' -

głównych obiektów wodociagowych i kanalizacyjnych Gminy Bańniczka wraz z
projektem"

PoŻyczka na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego '' Budowa

świetlicy wiejskiej w Bańniczce'' zaplanowanego do realizacji' pzy udziale i pod

warunkiem uzyskania środków Unii Europejskiej - planowana do zaciągnięcia w B43 000'00zł'

2O15 i spłaty w'2016 r. z dotaqi.

Spłata pożyczekw roku 2015 1 231 597,OOzł'

- w tym spłata pożyczki zaciągniętej celem wyprzedzĄącego finansowania zadania
roku 2015 współfinansowanych środkami z UE dot. zadania roku 2015 ''Przebudowa
gminnych przepompowni ściekÓw w gminie Bańniczka oraz ubuorzenie-centralnego 721 567,OOzł'

systemu monitoringu głównych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy

Bańniczka wraz z projektem''

- W tym spłata pozostałych pgżyczek i kredytów w roku 2015 5'10 030,00zł.

Zadłużenie koniec 2015 r. 1 997 44O,B4zł.

Przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

2015-2021


