
                                                                                                                        Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXI.112.2012 
                                             Rady Miejskiej w Ujeździe 
                                            z dnia 25 lipca 2012 roku 

 
 
 

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 Uchwałą Rady  
o kwotę 24 433 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 535 985 zł. 
 

2. Wydatki bieŜące zwiększyły się o kwotę 15 000 zł.          
Ogólna kwota wydatków majątkowych zmniejszyła się o 1 616 552 zł.  
Zmniejszyła się kwota dofinansowania na budowę drogi gminnej Nr 1057850  
w SAG Olszowa o 399 252 zł,  
Skreślono po stronie dochodowej i wydatkowej środki w wysokości 1 300 000 zł  na budowę 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w SAG Olszowa, zadanie będzie realizowane 
przez KSE. 
Dodatkowo wprowadzono kwotę 30 000 zł na budowę wiaty w Nogowczycach, 20 000 zł  
- na opracowanie dokumentacji na przebudowę instalacji grzewczych w obiektach 
oświatowych. 
Na wkład własny wprowadzono 25 000 zł na budowę drogi gminnej Nr 1057850  
w SAG Olszowa. 
W wydatkach bieŜących zaplanowano dotacje celową dla Gminy Osie w 
województwie kujawsko – pomorskim w kwocie 15 000 zł 
 
 

3. Do zał. Nr 3 do WPF wprowadzono nowe zadanie – Rozbudowa szatni sportowej, 
budowa wiaty drewnianej i trybun wraz z niezbędną infrastrukturą boiska sportowego  
w Niezdrowicach – wartość zadania 877 590 zł, realizacja 2013 rok. 
Urealniono plany wydatków na zadaniu - Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza  
w Ujeździe na targowisko, zwiększono planowane wydatki o kwotę 810 558 zł. 
Na zadaniu - Uzbrojenie w sieć wodno kanalizacyjną działek budowlanych na osiedlu Piaski  
w Ujeździe oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka (Buczki) wydatki 
zwiększono o 121 500 zł. 
Na realizację zadań w 2013 i 2014 roku wykazanych w zał. Nr 3, jeŜeli sytuacja finansowa 
nie ulegnie zmianie,  gmina będzie musiała zaciągnąć poŜyczki i kredyty. 
 
Plan wydatków bieŜących do planu dochodów bieŜących jest większy o 496 274 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


