
 
 

   
Uchwała Nr VII / 25 /2015 

Rady Gminy Sadowne 
z dnia 26 maja  2015 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na 
lata 2015-2026 

 
 

 Na podstawie art. 226, art. 227, art.228 , art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 roku , poz. 885 z póź. zm.) Rada  
Gminy Sadowne uchwala, co następuje: 

 
§1. 

 
 W Uchwale Nr IV/12/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2014 r. w                      
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 wprowadza 
się następujące zmiany :   
     
1. Załącznik Nr 1 - Tabelaryczna  Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej  otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz Załącznik Nr 2 – Wykaz 
przedsięwzięć o WPF 

 
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości 

 
§2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy. 

 
§3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Objaśnienia warto ści przyj ętych w wieloletniej prognozie finansowej  
 Gminy Sadowne 

Uwagi ogólne: 
Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje  lata 2015 - 2026 . Dla potrzeb opracowania tego 
dokumentu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu Rb NDS za III i IV kwartał 
2014 roku , a także  plan –  budżet na rok 2015 . W związku z rozłożeniem rat kredytów i 
pożyczek do końca 2026 roku WPF obejmuje ten okres.  
Dochody: 
 W zakresie dochodów bieżących zmiana jest o kwotę 13 450,00 zł. 
W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku oraz 
dotacje inwestycyjne – zmiana o kwotę 0,00 zł.   
Wydatki: 
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych 
kredytów.  Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów – 932 450,00 zł 
Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14 586 354,83 zł. – zwiększenie o 10 450,00 zł.  
Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 3 332 507,44 zł. – zmiana o 3 000,00 zł zaplanowano na 
przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej . W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. 
Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy budowę kanalizacji , wodociągowanie 
miejscowości gminnych, budowę dróg gminnych, zadania z zakresu ochrony środowiska oraz 
zadania z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej. 
Gwarancje i poręczenia nie występują w gminie jak też nie występuje partnerstwo publiczno-
prywatne. 
Przychody. 
Na dzień przyjęcia prognozy  planuje się  nowe  przychody w postaci kredytów  i pożyczek w 
wysokości 1 102 351,00 zł. Ponadto od roku 2016 nie zaplanowano już  kredytów na 
sfinansowanie inwestycji zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 2 w wysokości wynikającej z 
planowanych przedsięwzięć ogółem na kwotę 1 960 000,00 zł.   
W latach 2017-2018 planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 2 550 000,00 zł. 
Rozchody. 
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i 
pożyczek . Spłatę zaplanowano do 2026 roku i w roku 2015 zamknęła się ona kwotą 932 450,00 
zł.( nadpłata na koniec roku 2014 spłat z 2015) 
Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów ,a wydatkami bez rozchodów. 
Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2016-2026 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia. 
 
 
 

 


