załącznik nr 2
Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Bielice
na lata 2014 - 2018
1. Dotyczy dochodów roku 2014 - planowane dochody własne Gminy skalkulowano
na podstawie koncepcji rozwoju farm wiatrowych i biogazownii , w których przyjęto wzrost
dochodów bieżących i majątkowych. Ponadto złożone wnioski w Urzędzie Marszałkowskim
stanowią podstawę do zwrotu środków finansowych z wykonanych zadań inwestycyjnych.
Zmniejszeniu uległa subwencja wyrównawcza oraz dotacje na zadania zlecone z
zakresu administarcji państwowej w rozdziale 75011 oraz 85219 na podstawie danych
wynikających z otrzymanych pism od Wojewody i z Ministerstwa Finansów.
Dochody majątkowe gminy planuje się pozyskać szczególnie ze sprzedaży mienia
gminnego, sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo usługowe i mieszkaniowe.
Ponadto planuje się uzyskać dochody z przekształceń prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości w prawo własności. Realizacja planów dochodów ze sprzedaży nieruchomości
jest uzależniona od sytuacji panującej na rynku nieruchomości.
2. Dotyczy wydatków roku 2014 – Plan wydatków na 2014 rok przyjęto w oparciu
o przewidywane wykonanie roku 2013.
W wydatkach uwzględniono obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe oraz na Fundusz Pracy. Zaplanowane wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych jak
również wydatków bieżącychw celu poprawy estetyki miejscowości.
Pozostałe wydatki gminy skalkulowane zostały na podstawie prognozowanego
wykonania za 2013 rok z uwzględnieniem wszelkich planowanych zmian w 2014 roku.
3. Dotyczy wyniku budżetu 2014 jak i lat następnych zaplanowano budżet
nadwyżkowy z uwagi na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .
4. Dotyczy sposobu sfinansowania nadwyżki budżetu roku 2014-2018:
W latach 2014 - 2018 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań w postaci kredytów,
i pożyczek, planuje się budżet nadwyżkowy uwzględniając środki na spłatę kredytów
i zobowiązań zaciągniętych we wcześniejszych latach .
5. Dotyczy rozchodów roku 2014 -2018
W 2014 roku planuje się rozchody z tytułu spłat kredytów w wysokości 900.000 zł
6. Dotyczy długu publicznego w latach 2014-2018 – dług gminy na koniec
każdego roku budżetowego zmniejsza się , gdyż w latach 2014-2018 nie planuje
się zaciągania nowych zobowiązań finansowych .
W celu prawidłowej realizacji budżetu i zachowania zasad gospodarki finansowej jednostek
organizacyjnych Gminy w treści uchwały w sprawie zmiany WPF zawarte zostały
następujące upoważnienia dla Wójta Gminy Bielice:
- do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i
w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

