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zARzĄDzENlE NR 67/16

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Bańniczka

Napodstawieań.226,ań.'227,art'228,art.230ust6iań.243ustawy zdnia27sierpnia2oo9r.ofinansachpublicznych('
t.Dz.Uz2013poz'885zpóźn.zm.';ora.ań. 18ust.2pkt6ustawyzdnia8marca1990r.osamoządziegminnym(.t.Dz.U
z2016 r. poz.446 z późn. zm2) Rada Gminy uchwala co następuje:

s 1. Przyjmuję opracowany projekt zmiany uchwały Rady Gminy Bańniczka z dnia 27
grudnia 2010 r. Nr lll/8/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bańniczka
wrazz objaśnieniami.

s 2. Zarządzam przekazać projekt niniejszej uchwały Regionalnej lzbie obrachunkowej w
Bydgoszczy celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Bańniczka do dnia 15 listopada2016 r.

$ 3. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

v,

1 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone W Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1 646, z 2014 l. poz.379, 91 1 , 1146, 1626 i 1877 oraz

2015poŁ.238,532,1045,1117,1130,'1189,1190,1269,1358,1513,po2.ta10,fo2.1854,poZ.1890ora2po2.2'150 otaŁ22016r.195,1257ota.1454.

2 
Zmiany tekstu jednolitego Wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z2016 r' poz' 1579.



objaśnienia do uchwały/zaządzenia nr 67/1 6 z dnia 201 6-1 1 -09
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odległyczasprognozowani91Ylększaryzykoniewłaściwegooszacow.aniaWańości
plzyjętych W prognozie w odniesieniu oo'T)ił;';i;';;ys|q1ycrr' zwra'caiąc u]Iv'9gę na kroczący

charakter prognozy, *ijr" t"i""r.l" oęo'i" no*Jtoo*"na |rzyjęto następujące załoŻenia''

Dla roku 2017 puyjęto wańoŚci d;vi6.;;.;ijił."ńi,j budŻetu ópiacowanego W oparclu o

dane dotyczące realizacji oóinooow ip,g{*o* ió rok 201b or"'"J'l**aŃch dochoóow iwydatkow

na rok 2015, atakŻe progno.o*"n"1 po")''rńiii't"ńwo rinansow realńej dynamiki PKB' stopy

bezrobocia oraz reatńógb wźrostu pzeciętffio c;;ó;;J'"nia w 9osPodarce narodowei'

Dla lat 2017-2021 fizyięto 9pos9b ,p.odno'ó*"nia' 
poprzei indeksację o wskaŹnik wzrostu

dochodów poprzezsreóni ń)rost'docnodo#"*'ń'ó["sd i i,ź';l".óiaż torerty'merytoryczne dotyczące

szacowanych dochodow majątloryv9| 9rł#"';'"Fi?]:'^9;;;;;;;;;;;;;;;.?}|:r';M"txi' 
xto'ó mogę nie wystąpić

w latach objętych prognord'Podźielenie-piogno,y.* p'oY'_:ly spósób pozwala.na realną ocenę

moŻliwoŚci inwestyffi"-'i;dli;ń;ń ci.Ń a' :rlkże rip"ńnńi" płynności finansowej gminy

Niestabilnosc i nióizewrdywalnośĆ "'nii 
''jospooarcry"n, nar"'ujó'zachowanie szczegolnej

ostrozności dla prognoz długookresoy:n. p8ń"bto ur"ń staoiin"lo'óon'".ienia ,dla 
długofalowej

polityki finansowej simoządu or". *".'ną ).i"..ósć nuoz.tó*'ó","nin-* ciągu ostatnich dziesięciu

lat wymusza.1ą oxreslenie granicy rozwoju samoządu terytorialnego'

Dlaprognozynarok2017puyjętodanespoządzonewo91rciuoprognozyprzedstawionepŻez
kierowntkow jeonosó'r oó"niź"iili yq ońińv pzygotowane w oparciu o załoŻenta-'

1. Dochody nuozet-ow;7mająińu'cminy i"!tiro-*"n" nzez ]!ónostki organizacyjne w wysokoŚci

wynikające,,"*jivJn'W;_,:f,rtnoprawnych,," 
.p',Jo?v'i"ńii wartóści szacunkowej

orzeznaczone] oo sprzedaŻy n,"ru"n#Jś_ci,'-Józóstałej ooilJov' .t"txuto*"n" na postawte

bbowiązujących pzeoisow. x,^, i nnłat lokalnvc u rocznego po

Dochody ouo.et&V;", ,ytułu 
. 
podatków i opłat lokalnych wyŚokości przypls

odpowiednim .r"r*uiJ*"_ni,'i'łiv(" s"iąólinosj',il'r"ńos"'i o'"' 'pńgnozy 'ewentualnego wzrostu

dochodow'
W celu zrÓwnowaŻenie budŻetu zgodnie z ań. 242.Y9taqv o finansach publicznych' zgodnic

ktorym organ stanowiący nie- m91::"Y;il JuJzótu, w którym olanowane wydatki bieŻące są w

n\Ż planowane dochoóy bIezące, '"łiio." 
Tó.ini"i"ni" Iruydatków bieŻących wyłąc'

niózdęonycn w następujący spos_9,9...' 
^l-inicłranii i nbshloi ie '_'/cl'

a) Wynagroozenia'btj piacowników administracji i obsługijednostek organizacy1nt

obowiązując*n o.i"ii!óil d;*y;;k;ś"l*ńili"jąóycn z zawartych umÓw oraz ewen

'1i'il"T:ić,i:|;'?HJ'5łu *n"grodzeń uwzględniono dane dotyczące

*.l ffJ::'fs? wy n a g ro d ze n i 9 ro 91 Ę :_?: : :YJ: i:j:1 j;::il : 
z u stav

ti. w wysokości 8,5% 'ffiń;j';;]" o1r.'yrn"ń"go przez pracownika v''

'd) pzy kalkulacji*y;:i'3;:;''i:tl:til':k ZJS i składki na Fund

wvnikaiące . prz"p'"ó* ó uoez|ieczeniu społecznym z uwzglęr'

uńezpibczen ie wypadkowe'"""j'"&;;' ;" żiśś w wysokoś"i, n?^ jednego prac'

pzeciętnego *yn"g'o-d'"nia w gospodarce narodowej v

"t)-wyoait<i rzeczowe sztywne zaplanowano na

"'rJ";t"J;y;h 
niezbędnych' zmran' dla.wydatkÓ'

uwzględnieniem Średniego Wzrostu o 
-''''_o- ż"iiJńi" inwestycyjne planowane przeL

;i;;j;;y"n zaaźnia plańowano'.z uwzględt'

;ffiffi;a nowych rńwóstycjina ktore pozyskano '

)

do

;tawY

.r ust. 4
..loza rok

obciązeń
pojawią się

pzyjętych w

za oĘan Wykonaw@y Wiesław Biegański

Kopia z dokumentu podpisnego elektronienie wygenerowana dnia 2016 1 1 1 6



r
W celu obliczenia nominalnejwielkości zarówno dochodów budzetowych., jak iwydatkÓw biezących

w kolejnych latach pioóńo.;l,'l"ko podstawy do projekcji poszczególnych pozycji budzetu pzyjęto

wartośĆ planu budŻetu ńa io'( 2015 idla kolejnych'lat wieikoŚÓ tą indlksówano dla wszystkich pozycji

o wielkośÓ inflacji oraz produktu krajowego brutto'

obsługa długu publicznego
Do 20ź1 Gm-ina będzie spłacaÓ zaciągnięte zobowiązania'
W roku 2017 plańu1e śię t"rz" zreilizówanie wydatków na niŻszym poziomie og Ę]1!oy_1l"9::

skutkiem oszczędnoŚói poózynionych w trakcie roku oraz realizacji dochodÓw !?.vvyŻszym 
pozlomle

niz wstępnie planowano z uwagi na wzrost dochodÓw z tytułów uciziałÓw w podatku dochodowym od

osób prawnych, jak i 
'ań"J"ńi"ń 

w planie dochodow rezerw na ewentualne zaległości podatkowe,

które na wskutek intensvnr<aóii óziałań'w Ęm zakresie mogą okazaÓ się niŻsze od planowanych'
'śióorińń'ńó 

gminyłanońlły głowny zbsÓb finansowyinwestycji w latach popzednich, co wpĘwa

kozystnie na wskaŹniki wynikające z WPĘ . . __..:^ -:_ _^ L^-^i^^-ńt'ż
Jak wynika ' wpń progi'zadłuzenia i spłaty długu utzymują.się n" 

Ę"1]-"^91nym 
pozlomle' co

w pzypadku potzeby .rinJńió*"nia zadań inweśtycy1"nycrr, pozńdli na wykozystanie zewnętznych

Źrodeł finansowania.
Ze względu na kryzys gospodarczy , a takŻe niewiadome pzyszłe posunięcia państwa W tym

zakresie, dochody te mogę charakteryzow'ae się niestabilnoŚcią. jednak w prognozie załoŻono iŻ

wzrost, uwzględniają" śt"ł'pr.vrost ńieszkańcow gminy, a takŻe mozliwości zwiększenia dochodów

biezących. v^.ao/iaA
W prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatkÓw biezących o 1,3% jednak planuje się

wdrozyÓ program o.'"'óonoś"io*y ilryo"tkÓw celem icil minimalizacj. Zwaząąc na tempo wzrostu

*vo"ińó* ońzącycn-w jatacn po[ze'onicn, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz

większy udział wydatków sztywńych, planowańy wźrośt podatków VAT, utzymanie wydatkÓw

bieżących na takim poziomie będzie wymuszaó rezygnację z niektórych wydatkÓw gminy lub

zm n iójśze n ie zakresu real izacj i zada'ń g^T ily
Dochody buózetowe na rok Źoli zaptanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są

zgodne z projektem budzetu na2017.
Cześc dochodów 

-i 
*voitro* budzetowych stanowią pozycję' ktÓre pojawiają się tylko w

określonych latach w związku realizowany.mi zadaniami'
Przy spoządzeniuEó;"'u'ńzgtęońiono również informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

w sprawie wstępnejo'poi'iń ootjcil celowych na 2017 r.. fŁet<ażanych z budzetu państwa dla

Gminy Bańniczka nJJiń"nśo*anie za'dań , zik,esu administracji ządowej i ,|ll:l'1dań zleconych

jednostkom samoządu terytorialnego u"t"*"'i oraz dotacji- na-dofinansowanie innych zadań

własnych, a także ńa zaoónia 
'""ti'o*"ńó 

ha podstawie porozumień z organami administracji

ządowej. _--:^ n.._^l-r^-^ F\^lana
Pzy spoządzeniu prognozy uwzględ.niono rÓwnieŻ informację Dyrektora Delegatury Krajowego

Biura Wyborczego *ióiuńiu *.{r"*i"l'ó;"xtu planu'dotacji'cetówej^na sfinansowanie kosztÓw

Jotv"'E"vón prońadżenia i aktualizacji stałego rejestru wyborcÓw n9 rok2017 '

Za dochody ze spzedaŻy majątku zóiiały'u'n"nó dochody klasyfikowane w następujących

paragrafach kiasyfikacji budżetowej .077 ,o78 oraz 087 '

Za wydatki =*iązaić i iunt<c1onówaniem organÓrru_ lp.r' 
-z99Ęłv 

uznane wydatki klasyfikowane w

n".tęńiń"vch roz'działach klasyfikacji budzetowej : 7501.1 i75023.
DochodÓw ." 

"p=.aiżv 
ń";łr.u nie zaplanowano W okresie objętym prognozą'

Zadanie inwestycyjne planowano w oparciu o.prognozy i ńózliwosói. ich realizacji w latach

następnych wg infóimacji posiadanycn cio dnia jej opiacowania. Realizacja inwestycji uzależniona

jest od pozyskania dótac;i'ni te. ce.le óraz poziomu'róalizacji dochodÓw i wydatków roku 2017 '

Wydatki na obsługę papierÓw warioscńwvcn kreóytÓw i pozyczek jednostek samoządu

terytorialnego nie pojtóga1ą Wzrostowi o. i,s% rłi stosunku'do roku popzedniego i zostały odrębnie

oszacowane * 
"to.uń[ii 

Jó x wynixającego z umÓw lub pzbwidywanego w stosunku do

zobowiązań planowanych do zaciągnięcia'
Zapewniono strukturę dochodów biezących do wydatkow biezących zgodnie zań"242 ust' 1 ustawy

o Finansach PublicznYch.
W pzedsięwzięciaih majątkowych ujęto zadaniawieloletnie spełniające pzesłanki ań' 226 ust' 4

ustawy o finansach publicznych tj. zaoańia ńr<raczĄące okresem póńoszenia wydatkow poza rok

budzelowy' 
^^:"^ '" ';^ )rzeznacza się na spłatę obciązeń

Nadwyzki prognozowane W latach objętych prognozą przeznacza się na

kredytowych, rozchody lat następnycn oń7ja1ó eweniuatni rezega na inwestycje jakie pojawią się

w miarę upływu czasu. odległy "'". 
pió{ńózowania utrudnia szacowanie wańości pzyjętych w

!Ź-

\.

za orlan wykonawey Wiesław Biegański
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prognozie W odniesieniu do faktycznie uzyskanych dochodów i wydatków.
uwagi na jej kroczący charakter, będą corocznie nowelizowane.

Przedsiewziecia zaplanowane w WFP wvmieniono w załaczniku.

Budżet zamyka się kwotą w Wysokości:

Zadłużenie gminy na koniec 2016 r. wyniesie

w tym:
1) Pożyczka zaciągnięta na zadanie pzebudowa i
rozbudowa gminnej stacji wodociagowej Grążawy nr
umowy PT13025/GW su 21.08.2013 r. - kwota
zaciągniętejw 2013 r' pożyczki: 258 000,00 zł.
2) pożyczka z WFoSiGW w kwocie 461 914,99 zł.
zaciągnięta w roku 2014 na Termomodernizację Szkoły
Podstawowej w Radoszkach nr umowy PT 14035/OA-wnc
3) pożyczka z WFoS|GW w kwocie 327 015,85 zł.
zaciągnięta w roku 2014 na Termomodernizację Szkoły
Podstawowej w Nowych Swierczynach PT 14034/OA-wnc
4) pożyczka z WFoS1GW w kwocie 342.535,00 zl - nr
umowy PT1501)/OW-kk, 2015 - Xl 2020 Przeb. gm.
Przepomp. Sciek.2015
Rozliczenie stanu zadłużenia na koniec 2017 r' :

Zadłużenie na 1.01 .2017 r.

Spłata pożyczek w roku 2017

Zadłużenie koniec 2017 r.

ZałoŻenie do prognozy z

-1 998 000,00 zł

.1 014 328,84 zł

140 700,00 zł

351 064,99 zł

248 535,85 zł

274 028,00 zł

1 014 328,84 zł

241 647,00 zł

772 681,84 zł

za organ wykonaw@y Wiesł8w Biegański
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