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Uchwała Nr XLI/267/2013

                      Rady  Gminy  Olszanka

                       z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka
na lata 2014 – 2023

    Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, Dz.U. z 2013r. poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990

roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594, Dz.U. z 2013r. poz. 645), Rada Gminy

Olszanka postanawia :

                        § 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanka na lata 2014 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i

spłat zobowiązań na lata 2014 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

                        § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

                        § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.
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za organ stanowiący Walenty Oliwa
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Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XLI/2672013 z dnia 2013-12-18

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu

1.    Dochody własne w latach 2014 – 2023 przyjęto na podstawie planowanych do uzyskania.

2.    Wzrost subwencji przyjęto w poszczególnych latach o 1% .

3.    Dotacje i środki przekazywane z różnych źródeł, tj. zadania własne, zlecone, powierzone i inne przyjęto w

poszczególnych wzrost  latach o około 2%.

4.    Dochody ze sprzedaży  majątku w roku 2014 przyjęto w oparciu o wszystkie planowane do zbycia

nieruchomości stanowiące własność Gminy. Biorąc jednak pod uwagę niskie wykonanie w latach poprzednich

w przyszłym roku budżetowym, jeśli wystąpi taka konieczność, będą dokonywane w trakcie roku budżetowego

korekty dochodów w tym zakresie.

5.    Wydatki bieżące są zaplanowane porównywalnie do roku bieżącego i w oparciu o możliwości finansowe

gminy. Nie mniej jednak w trakcie roku budżetowego 2014 będzie w dalszym ciągu prowadzona ścisła kontrola

nad realizacją wydatków bieżących. Gmina Olszanka jak wskazuje przedłożony projekt Wieloletnie Prognozy

Finansowej nie zakłada kolejnych nowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

6.    Wydatki związane z obsługą długu, tj. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych

papierów wartościowych.

7.    Rozchody zmniejszające dług : spłaty rat kapitałowych ustalone są w poszczególnych latach na podstawie

przedłożonych harmonogramów zgodnych z zawartymi umowami.

8.    Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z projektem budżetu na 2014 rok, pod      warunkiem
uzyskania dochodów majątkowych.
9.    Kwoty długu na koniec każdego roku zostały przedstawione w projekcie Wieloletnie Prognozy
Finansowej.
10.    Wykazana nadwyżka budżetowa w roku 2014 oraz kolejnych latach będzie przeznaczona na
spłatę rat kapitałowych, których ostateczna spłata nastąpi w 2023 roku.


