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Uchwała Nr LI/307/14
Rady Gminy Somianka

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2014 –
2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.        o
finansach publicznych  (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) uchwala  się co następuje:

§ 1
W uchwale Nr  XLV/270/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 r.  w sprawie Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  na  lata  2014  –  2023  wprowadza  się  następujące  zmiany:  załącznik  Nr  1
(tabelaryczna  prezentacja  WPF)  otrzymuje  brzmienie  jak  w  załączniku   Nr  1  do  niniejszej  Uchwały,
załącznik Nr 2 (wykaz przedsięwzięć do WPF) otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały.   Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady
Gminy
                                                                                                                                    Krzysztof Jan
Rakowski
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Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LI/307/14 z dnia 2014-06-25

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2014
– 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona została na lata 2014 – 2023.

Planowane dochody budżetu Gminy Somianka na rok 2014 w wysokości 32.871.079,81 zł,
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się , że wartość dochodów z tego tytułu będzie się
zmieniała odpowiednia do prognozowanego wskaźnika inflacji.
W latach następnych zaplanowano wzrost dochodów bieżących lub spadek w oparciu o wskaźniki
opublikowane przez Ministerstwo Finansów.
Dochody majątkowe w latach 2014 – 2023 przyjęto w wielkości 15.718.697,00 zł wynikających  na podstawie
zawartych umów bądź złożonych wniosków oraz zaplanowano sprzedaż gruntów, które będące w dyspozycji
gminy wynoszą  około 221 ha i są to tereny w większości rekreacyjne i mogą zostać realnie sprzedane.
Wydatki ogółem na 2014 rok wyniosą 34.745.188,81zł.
Wydatki bieżące- to kwota 15.200.900,81 zł za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w
kolejnych latach objętych prognozą  przyjęto dane obejmujące zakres zrealizowanych zadań własnych i
zleconych. Wydatki majątkowe to kwota 19.544.288,00 zł   – za podstawę prognozowania wydatków
majątkowych przyjęto już realizowane inwestycje, oraz nowe inwestycje na które zostały zawarte umowy w
2014 roku.
Wynik budżetu - w 2014 roku w uchwale przyjęto deficyt w wysokości 1.874.109,00 zł,.
Spłaty rat kapitałowych oraz papierów wartościowych -  spłaty rat w 2014 zaplanowano w kwocie 1.201.744,00
zł z czego kwota 1.176.744,00 zł są to pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z BGK. W pozostałych
latach objętych prognozą spłaty rat będą następowały zgodnie z podpisanymi umowami.
Dług gminy na koniec 2014 roku wyniesie 7.605.910,00 zł w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie
zadań będą stanowiły kwotę 1.522.646,00 zł.

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                                         Krzysztof Jan Rakowski


