
WOJT GMINY 
Z A K R Z E W O 

wo). kujawsko-pomorsKie 

Z a r z j j d z e n i e Nr 56/2014 
Wojta Gminy Zakrzewo 

z dnia 28 pazdziernika 2014 roku 

zmieniajqce uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo 
na lata 2014- 2020. 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie 
gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594, poz. 645, poz.1318 i z 2014r. poz. 379, poz. 1072 ), art. 
226-227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 
2013r.,poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) 
zarzadzam co nast?puje: 

§1. U uchwale Rady Gminy Zakrzewo Nr XXVIII/177/2013 z dnia 20 grudnia 2014 roku w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2014-2020 wprowadza 
sie nast̂ pujace zmiany: 

1) w § 1 dokonuje si? aktualizacji danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Zakrzewo na lata 2014 - 2020 obejmujacych parametry budzetowe oraz objasnienia do 
przyjetych wartosci zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly, 

2) w § 2 ustala si? wykaz wieloletnich przedsiewziec Gminy Zakrzewo, obejmujacy limity 
wydatkow na przedsiewziecia oraz limity zobowiazah z nimi zwiazanych zgodnie z 
zatqcznikiem nr 2. 

§2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu na tablicy 
ogloszen w Urzedzie Gminy oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. 
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W6JT GMINY 
Z A K R Z E W O 

woi. kujawsko-pomorskie Uzasadnienie 
do Zarzadzenia Nr 56/2014 

Wojta Gminy Zakrzewo 
z dnia 28 pazdziernika 2014 roku 

Zmiany w uchwale Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2013 roku 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2014 - 2020 nastepuĵ  
konsekwentnie do zmian w wielkosciach wydatkow majatkowych, kwoty dlugu oraz 
przychodow i rozchodow w uchwale budzetowej. 



WOJT GMINY 
Z A K R Z E W O 

woj. kujawsko-pomorskie 

Zalacznik Nr 1 
do Zarzadzenia Nr 56/2014 
Wojta Gminy Zakrzewo 

Zalozenia i wskazniki przyjete do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Zakrzewo na lata 2014 - 2020 

1. Dochody i wydatki na rok 2014 zostaly przyjete zgodnie z posiadan^ wiedz^: 
a) dochody; 
- podatek od nieruchomosci, podatek od srodkow transportowych na podstawie deklaracji 
zlozonych przez podatnikow i wielkosci podatku uchwalonego przez Rade Gminy Zakrzewo, 
- podatek rolny w oparciu o dane z ewidencji gruntow i stawki ceny skupu zyta za okres 11 
kwartalow poprzedzajacych kwartal poprzedzajacy rok podatkowy 2014 obnizonej o 19,28 zl, 
.- dochody majatkowe - zgodnie z aktami sprzedazy nieruchomosci i podpisanymi umowami, 
- wplaty za dostarczon^ wode na podstawie wykonania z II kwartallu 2014 roku z 
uwzglednieniem planowanej podwyzki oplat od miesi^ca kwietnia, 
- oplaty za scieki na podstawie uzyskanych wplat z II kwartalu roku 2014, powiekszone o 
przewidywane wplaty za scieki z terenu gminy Koneck (podpisane 
porozumienie),zwiekszon4 liczbe nowo podlaczonych gospodarstw domowych oraz 
podwyzszon^ stawke oplat za odprowadzone scieki, 
- subwencje i udziary w podatku dochodowym od osob fizycznych na podstawie danych 
otrzymanych z Ministerstwa Finansow, 
- dotacje na zadania zlecone i wlasne - na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody 
Kujawsko - Pomorskiego, 
- pozostale dochody i oplaty przyjete w oparciu o wykonanie za I polrocze 2014, albo 
posiadan^ wiedz?. 
- dochody z tytuhi dofinansowania niektorych zadah z Urzedu Marszalkowskiego zostary 
przyjete zgodnie z podpisanymi umowami lub realnymi prognozami ich otrzymania 
(podpisana umowa na wykonanie zadania). 
b) wydatki; 
- wynagrodzenia zgodnie z umowami o prace, 
- pochodne od wynagrodzeh w oparciu o obowiazujace wskazniki, 
- wydatki majatkowe zgodnie z dlugoletnimi planami wczesniej zatwierdzonymi przez Rade 
Gminy Zakrzewo i biezacymi potrzebami, 
- pozostale wydatki zostaby wyliczone w oparciu o wykonanie za I polrocze 2014, 

2. Dochody i wydatki na lata 2015 - 2020 : 
a) dochody; 
- dochody majaticowe zostaly przyjete zgodnie z posiadanymi danymi (akty notarialne 
podpisane umowy, porozumienia itp.), 
- dochody biezace w latach 2015 - 2017 zostaly podwyzszone o ok 10 % z uwagi na wyzsze 
wpb/wy z tytulu oplat za scieki i dostarczan^ wod? (gmina sukcesywnie kontynuuje budowe 
kanalizacji sanitarnej obejmuĵ cej kolejne miejscowosci z terenu gminy i dostarcza wode do 
mieszkancow s^siedniej gminy). 
- w latach 2018, 2019 i 2020 z uwagi na znacznâ  odleglosc w czasie, dochody zostaby 
utrzymane na jednakowym poziomie. 
b) wydatki; 



- biezace w roku 2014 zostaly dostosowane do poziomu dochodow planowanych na rok 
2014, 
- 2015 - 2017 zostaly podwyzszone srednio o 10 % w stosunku do roku 2014 z uwagi na 
coroczn^ inflacje, wyzsze koszty utrzymania kazdej dziedziny gospodarowania oraz ciqgle 
rosnace ceny opahi, energii elektrycznej oraz pozostabych uslug. Jednoczesnie wielkosc 
wydatkow ma swoje umotywowanie w wyzszych dochodach planowanych do osiajmiecia w 
tych latach, 
- w latach 2018 i 2020 z uwagi na duzâ  odleglosc czasowâ  (trudnosci w przewidywaniu) 
wydatki biezace zostaby utrzymane na jednakowym poziomie, 
- majatkowe przyjeto zgodnie z zalozeniami planow wieloletnich uchwalonych przez Rade 
Gminy Zakrzewo, 
- na lata 2017 - 2020 nie zostaby okreslone uchwalami Rady Gminy Zakrzewo zadne wydatki 
majatkowe. 

3. Wynik budzetu. 
Plan budzetu Gminy Zakrzewo na rok 2014 przewiduje deficyt w wysokosci 410 400,00 zl. 
Zostanie on sfinansowany wolnymi srodkami. Gmina Zakrzewo rozpoczela rok 2014 
wynikiem dodatnim, na ktory skladajâ  sie: wolne srodki w wysokosci 659 170,00 zl. 
nadwyzka w kwocie 1 023 867,52 zl ( ~ 1 023 868, 00 zl) - razem jest to kwota 1 683 038,00 
zl. 
W latach 2015 - 2020 przewidywana jest nadwyzka budzetowa konieczna do splaty wczesniej 
zaciajmietych zobowiazah. 

Z uwagi na trudnâ  sytuacje finansow^ jednostki coraz mniej srodkow przeznaczanych 
b?dzie na inwestycje. Powodem tego ŝ  ciqgle rosnace koszty utrzymania szkol (place 
nauczycieli, rosnace wci^z ceny opalu i energii), obowiazek dofinansowywania wielu zadan 
oraz nakladanie ustawami nowych obowiqzkow (gospodarowanie odpadami). 

Wskaznik planowanej l^cznej kwoty splaty zobowiazah, o ktorej mowa w art.243 
ust.l ustawy do dochodow ogolem wynosi 1,65 % , a dopuszczalny wskaznik splaty 
zobowiazah okreslony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 9,53 %. 

4. Umorzenia i doplaty do kredytow. 
a) w 2014 roku nie przewiduje sie umorzeh pozyczek. NastajDi^ one w roku 2015 z tytulu 
budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzewo ( Gesin - Goslawice) - umowa 
pozyczki Nr PW 12015/ow-kk, 
b) zadluzenie na koniec I polrocza 2014 roku wynioslo 566 458,00 zl, co stanowi 4,5 % 
dochodow na rok 2014. 
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