Projekt
UCHWAŁA NR …
RADY GMINY DOMARADZ
z dnia …
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Domaradz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
Rada Gminy Domaradz uchwala, co następuje:
§1
1. Wprowadza się do realizacji w latach 2021-2024 przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap”, łącznie w kwocie 13.000.000,00 zł, z
tego:
- w 2023 r.
- wydatki majątkowe w kwocie
6.500.000,00 zł
- w 2024 r.
- wydatki majątkowe w kwocie
6.500.000,00 zł
2. Ustala się limit zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa
w ust. 1 łącznie w kwocie 13.000.000,00 zł z tego:
- w 2023 r.
w kwocie 6.500.000,00 zł
- w 2024 r.
w kwocie 6.500.000,00 zł.
§2
W Uchwale Nr XXIII.144.2020 Rady Gminy Domaradz z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz, określa się wieloletnią prognozę
finansową Gminy Domaradz wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030, w brzmieniu
jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§4
Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.300.000,00 zł w 2022 r.,
6.500.000,00 zł w 2023 r., 6.500.000,00 w 2024 r.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2030
Uchwała Nr … Rady Gminy Domaradz z dnia …
W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, wprowadza się zmiany,
wynikające z uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2021 r. W latach 2022-2030 przyjęto wartości z projektu WFP przedłożonego
Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zarządzeniem Nr 0050.64.2021 Wójta
Gminy Domaradz z dnia 10 listopada 2021 r.
Zmiana dochodów w roku 2021 w kwocie 645.632,00 zł, w roku 2022 w kwocie 91.735,00 zł,
w roku 2023 w kwocie 4.891.000,00 zł oraz w roku 2024 w kwocie 4.996.000,00 zł, dotyczy
planowanych dotacji i środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, w
szczególności dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych w wysokości 7.505.000,00 zł. Środki udzielone na podstawie wstępnej promesy,
zostaną wypłacone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dwóch transzach po zrealizowaniu
etapów inwestycji.
Wprowadzono zmiany planowanych wydatków bieżących i majątkowych. W roku 2023 i 2024
uwzględniono w szczególności zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Golcowa – I etap” w kwocie ogółem 13.000.000,00 zł, ujęte w wykazie
przedsięwzięć do WPF, które planuje się sfinansować ze środków Programu Rządowy Fundusz
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz kredytu.
Planowany wynik budżetu w 2021 r. po dokonanych zmianach stanowi deficyt budżetu
w kwocie 1.352.271,71 zł i został sfinansowany pożyczką w kwocie 361.305,14 zł, nadwyżką
z lat ubiegłych w kwocie 48.437,48 zł (szczególne zasady realizacji budżetu) oraz wolnymi
środkami w kwocie 942.529,09 zł. Rozchody budżetu wynoszą kwotę 774.082,00 zł i zostały
pokryte przychodami z tytułu wolnych środków.
Planowana kwota długu po zmianach na koniec 2021 r. wynosi 2.327.915,00 zł. W kolejnych
latach ulega ona zmniejszeniu o spłaty rat zgodnie z harmonogramem, z uwzględnieniem
planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 r. w kwocie 1.481.146,14 oraz w 2023 r.
1.609.000,00 zł i w 2024 r. 1.504.000.000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych. Spłata
planowanych kredytów dokona się w latach 2023-2030.
W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WFP” dokonano zmian:
1) wprowadzono do realizacji w latach 2021-2024 przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap”, określono limit zobowiązań na kwotę
13.000.000,00 zł, w tym: dofinansowanie 7.505.000,00 zł, wkład własny 5.495.000,00 zł.
2) wprowadzono zmiany w roku 2021 w zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci
wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły”, zmniejszono limit zobowiązań
w 2021 r. o kwotę 28.800,18 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania. Po
dokonanych zmianach wartość inwestycji wynosi 1.427.450,65 zł w tym dofinansowanie
742.037,00 zł, wkład własny 685.413,65 zł.

