
OBJASNIENIE

PRZYJETYCH WARTOSCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ujazd, zostala opracowana na lata
poprzedzajace rok budzetowy 2013 (2010 - 2012), oraz szesc lat po roku budzetowym
(2014-2019).

Czasokres przyjety do WPF uwzglednil obowiazujace w Gminie Ujazd, na dzien
sporzadzania WPF wykazu przedsiewziec na lata 2013-2015 oraz planowany okres
zaciagniecia zobowiazan 2013-1019.
Podstawowa czesc WPF stanowia ustalone dla kazdego roku budzetowego objetego
prognoza, parametry budzetowe wymienione w przepisie art. 226 ust.1 i 2 ustawy
o finansach publicznych.

Przy przeliczaniu dochodów i wydatków na lata 2013 - 2015 uwzgledniono
przewidywane wykonanie w 2012 roku oraz wytyczne makroekonomiczne ogloszone na
potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorzadu terytorialnego
uwzgledniajacy srednioroczna dynamike wzrostu cen towarów i uslug konsumpcyjnych
(102,5 %), z uwzglednieniem ogólnej sytuacji ekonomicznej.

Planowane wydatki biezace w poszczególnych latach prognozy sa mniejsze od
dochodów biezacych, nie spelnienie wskaznika z art.243 wykazanego w latach 2014,
2015 jest wynikiem planowanych w 2012 roku wiekszych wydatków biezacych nad
dochodami biezacymi.
Na koniec roku budzetowego 2012 sytuacja powinna sie zmienic ze wzgledu na
wprowadzone ograniczenie wydatkowe.

Prognoza kwoty dlugu zostala sporzadzona na okres, na który zaciagnieto
zobowiazania, kwota dlugu jest wykazana dla kazdego roku budzetowego objetego
prognoza.
W 2013 roku planuje sie zaciagnac kredyt i pozyczke w kwocie 5 147603 zl na
realizacje zadan dofinansowanych ze srodków unijnych, kwota dofinansowania
planowana do zadan w 2013 roku - 3 125925 zl, do zadan realizowanych w 2014 roku
1 088 124 zl.
Na zadania te zostaly podpisane umowy o dofinansowanie.
Planowany wskaznik zadluzenia gminy do dochodów ogólem w 2013 roku - 32,39%,
Nie spelnienie wskaznika splaty z art. 243 po uwzglednieniu art. 244 ustawy o
finansach publicznych w latach 2014,2015 jest wynikiem planowanych w 2012 roku
wiekszych wydatków biezacych nad dochodami biezacymi oraz splata zaciagnietych w
2013 roku pozyczek i kredytów na realizacje zadan dofinansowanych ze srodków
unijnych
Informacja o relacji z art.243 jest wykazana w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zalacznikiem do uchwaly w sprawie WPF jest wykaz przedsiewziec wieloletnich
zgodnie z art.266 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych.
W zwiazku z podpisanymi umowami na dofinansowanie zadan z Programu Rozwoju Obszarów



Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego planuje sie
realizowac w 2013 roku szesc zadan ujetych w wykazie
1. Przebudowe poddasza remizy strazackiej w Starym Ujezdzi e wraz ze zmiana sposobu

uzytkowania na cele spoleczno - kulturalne wsi - 350 000 zl

2. Remont i modernizacja swietlicy wiejskiej wraz z przyleglym parkiem i rozbudowa
zaplecza sportowo rekreacyjnego w Sieroniowicach- 760 000 zl

3. Uzbrojenie w siec wodno kanalizacyjna dzialek budowlanych na osiedlu Piaski w Ujezdzie
oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zimna Wódka (Buczki) - 2 370 142 zl.

4. Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujezdzie na targowisko stale-
1 310558 zl.

5. Rozbudowa budynku szatni sportowej, budowa wiaty drewnianej i trybun wraz
z niezbedna infrastruktura boiska sportowego w Niezdrowicach - 857 950 zl.

6. Budowa slonecznej suszarni osadów sciekowych dla oczyszczalni w Ujezdzie ramach
RPOW - planowane wydatki w 2013 roku 275 000 zl,
calkowity koszt zadania 1 545 000 zl.

W wykazie przedsiewziec na lata 2014 - 2014 zaplanowano realizacje zadania Przebudowa
instalacji grzewczych w obiektach oswiatowych na terenie gmin Ujazd - planowany koszt
zadania - 4 000 000 zl.

Dodatkowo w wykazie ujete jest zadanie realizowane przez Miejsko-Gminny Osrodek
Dzialalnosci Kulturalnej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Pradziad),
organizacja Dni partnerstwa Ujazd - Bfidlicna.

W wykazie przedsiewziec nie wykazano umów, których realizacja jest niezbedna do
zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i tych które platnosci wykraczaja poza rok
budzetowy.
Gmina nie udzielila gwarancji i poreczen.
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