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OBJAŚNIENIA 
 

do zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujazd 

na lata 2012 – 2015 
w zakresie przyjętych wartości 

  
      

1. Prognozowane dochody bieŜące w 2012 roku zostały zwiększone o dotację celową  
w kwocie kwotę 3 800 zł, na zadania zlecone. 
Na nowe zadania wprowadzone uchwałą budŜetową wprowadzono po stronie przychodowej 
nadwyŜkę budŜetową wypracowaną w 2011 roku w kwocie 151 152 zł. 
 
      2.  Wydatki bieŜące zwiększyły się o kwotę 119 952 zł, w tym na wynagrodzenia                
i pochodne – 42 100 zł. Ogólna kwota wydatków majątkowych zwiększyła się o 35 000 zł. 
Skreślono z realizacji zadanie „Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG 
Olszowa – Sieroniowice w infrastrukturę drogową ul. Europejska Etap IV” , wprowadzono 
dodatkowo kwotę 5 000 zł na zadanie „ Uzbrojenie w sieć wodno – kanalizacyjną działek 
budowlanych na osiedlu Piaski w Ujeździe oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi  
Zimna Wódka (Buczki). 
Dodatkowo wprowadzono środki w kwocie 60 000 zł na nowe zadanie „ Przebudowa 
instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd i budynku         
Urzędu Miejskiego - odnawialne źródła energii” 
RóŜnica między dochodami bieŜącymi a wydatkami bieŜącymi to kwota – 400 083 zł 
 
3. Załącznikiem do uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie  
z art.266 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych, w wykazie tym skreślono z realizacji trzy 
zadania drogowe  
- „Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa – Sieroniowice  
w infrastrukturę drogową ul. Europejska Etap IV”, 
- „Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa – Sieroniowice  
w infrastrukturę drogową ul. Europejska Etap V”, 
- „ Budowa drogi gminnej na osiedlu Piaski (ul. Krzemowa i Bazaltowa)”. 
Wprowadzono nowe zadanie  „ Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych 
na terenie gminy Ujazd i budynku Urzędu Miejskiego - odnawialne źródła energii”. 
Realizacja tego zadania przewidywane jest do 2014 roku.   
Szacunkowy koszt realizacji  4 060 000 zł. 
W związku z zapisami „Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007 – 2013  tom II” do 
momentu podpisania umowy o dofinansowanie naleŜy wykazać posiadanie wszystkich 
własnych środków, przeniesiono z planu przedsięwzięć zadania, których realizacja jest 
uzaleŜniona od dofinansowania z RPOWO i PROW do grupy – wieloletnie programy, 
projekty lub zadania. 
W związku ze zmianami wykazu przedsięwzięć, zmianami kwot przeznaczonych na 
realizację inwestycji został zmieniony załącznik WPF w latach 2013 – 2015.   


