
U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie
Nr  XIX/132/2016 z dnia  28 kwietnia 2016 r .

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew
na lata 2016 – 2022.

Zmiana w WPF na lata 2016 – 2022  jest konsekwencją zmian w budżecie Gminy dokonanych 

uchwałą w dniu  28 kwietnia 2016 r.

Ogółem zmniejszono dochody o kwotę  306 850,00 zł, a wydatki  zwiększono o  416 678,00 zł

Plan dochodów po zmianie  wynosi   28 453 991,00 zł, a plan  wydatków  28 710 751,00 zł.

Zmianie ulega wynik budżetu. Planowana nadwyżka  w kwocie  466 768,00 zł zostaje zlikwidowana .

Tworzy się deficyt budżetowy  w kwocie  256 760,00 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty z:

-   wolnych środków   256 760,00 zł.

Zmianie ulega planowana kwota przychodów z  1 034 682,00 zł  do kwoty   1 108 860,00 zł. 

Gmina nie będzie zaciągała planowanego kredytu w wysokości  1 034 682,00 zł na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane przychody to:

– wolne środki       1 108 860,00 zł.

Zmienia się kwota rozchodów z  1 501 450,00 zł  do kwoty  852 100,00 zł. 

Rozchody zostaną pokryte z  wolnych środków. 

W związku ze zmianą kwoty przychodów oraz rezygnacją z planowanego kredytu w kwocie 

1 034 682,00 zł   na spłatę wcześniej zaciągniętych  zobowiązań zmianie  ulega kwota długu i na koniec 

2016 roku wynosić będzie   2 172 459,88 zł, a w latach następnych  zadłużenie  przedstawia  się 

następująco:

2017 - 1 457 014,00 zł
2018 -    995 859,00 zł 
2019 -    594 105,00 zł
2020 -    396 070,00 zł
2021 -   198 035,00 zł
2022 -               0,00 zł

Planowane spłaty rat kredytu  w kwocie  1 034 682,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
w latach:
2017 - 206 950,00 zł
2018 - 206 950,00 zł
2019 - 206 950,00 zł
2020 - 206 950,00 zł
2021 - 206 882,00 zł    

    z nadwyżki budżetowej zostają wykreślone.

Rozchody w latach 2017-2021 zostają pomniejszone o w/w kwoty. Środki te zwiększają w poszczególnych

latach wydatki majątkowe.
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Zmianie ulegają środki zaplanowane na realizację przedsięwzięć, a mianowicie:

 - budowa kanalizacji w Gończycach – zwiększono środki o kwotę  206 950,00 zł (z planowanej spłaty

 kredytu w roku 2018).

 - budowa kanalizacji w Sokole – zwiększono środki  o kwotę  820 782,00 zł (z planowanej spłaty kredytu 

w latach 2019-2021     620 782,00 zł oraz z budowy wodociągu w Nowej Krępie  z 2018 r.   200 000,00 zł.

Budowa wodociągu w Nowej Krępie planowana jest w latach  2016-2017.

- budowa wodociągu w Nowej Krępie – na wykonanie  przedsięwzięcia od  2016 do 2017 roku 

zaplanowano środki  w kwocie  402 000,00 zł 

na 2016 r.    na budowę wodociągu    242 000,00 zł oraz na wykonanie projektu  60 000,00 zł

na 2017 r.    na budowę wodociągu  w/g wykonanego projektu w 2016 r.     100 000,00 zł

zmniejszono środki  o     195 255,00 zł   w roku  2017,    200 000,00 zł  w roku  2018

natomiast zwiększono  w  2016  o kwotę   242 000,00 zł.

- budowa przedszkola w Sobolewie – zwiększono środki na wykonanie przedsięwzięcia o kwotę 

689 908,00 zł 

        w roku  2016  o kwotę   187 703,00 zł

        w roku  2017  o kwotę   502 205,00 zł ( w tym:  206 950,00 zł  z  planowanej spłaty raty kredytu, 

195 255,00 zł  ze zmniejszonych środków na budowę  wodociągu w Nowej Krępie   i   100 000,00 zł

z przedsięwzięcia Modernizacja ulic na terenie  Gminy Sobolew).

– modernizacja ulic na terenie gminy Sobolew na wykonanie przedsięwzięcia zmniejszono planowane 

środki o  100 000,00 zł  w 2017 r.

 Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Karol Marcinkowski 
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