Zarządzenie Nr 80/19
Wójta Gminy §ędziejowice
z dnia 30 września2019 r.
w sprawie określeniatrybu prac i szczegółowościmaterialów dotyczących sporządzenia
projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice

Na podstawie ań. 30 ust, 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(Dz. U . z ż0I9 r. poz. 506 i 1309) oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U , z 2019

r.

poz. 869), zaruądzam, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określaćdla każdego roku

objętego prognozą co naj mniej:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budZetu jednostki samorządu terfiorialnego, w tym
na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;

2) dochody majątko\łe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki
3)

4)

budżetu jednostki samorządu ter}torialnego;
wynik budżetu jednostki samorządu ter}torialnego;

przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficy.tu;
5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu ter}.torialnego, z uwzględnieniem długu
zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w arl, 243
ustawy o finansach publicznych, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7) kwoty wydatków bieżących majątkowych wynikających
limitów wydatków
na planowane i realizowane przedsięwzięcia.
Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnieniaprzyjętych wańości.
W objaśnieniach mogą być zawalle także informacje wzczegóławiające dane, o których mowa
w ust. 1.
Meloletnia prognoza finansowa powinna byó realistyczna tj. uwzględniać zdarzenia, które mają
lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspekty"wie czasu wykraczaj ącej poza
bieżący rok budżetowy.
Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okes roku budżetowego oraz co najmniej trzech
kolejnych lat budżetowych.
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2.
3.
4.

majątkowe

z

§ 2. 1,, Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania,
w tym związane z:
1) programami finansowanymi z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z budżetu
Unii Europej skiej oraz innych zagranicznych środków niepodlegających zwrotowi,
2) umowami opartnerstwie publiczno-prywatnym.
2. projektów, które należy ująó w wykazie przedsięwzięć muszą jasno wynikać kwoty
na poszczególne lata otaz tetmin zakończenia ich realizacji. Również umowy zawarte na okes
roku, ale nie kalendarzowego (np. od 1 lipca 2019 r. do 30 częrwca 2020 t.) podlegają ujęciu
w wykazie przedsięwzięó. Nie ujmuje się w wykazie przedsięwzięć umów dotyczących zadań
obligatoryjnych, wynikających z przepisów prawa orźźsłużącychzapewnieniu ciągłości
działania jednostki, np. umów na dostarczanie mediów.

Z

§ 3. 1. Wypełniając wykaz przedsięwzięó dla zadń o charakterze inwestycyjnym należy

pr zestr zegać następuj

ących zasad

:

7) nazwa przedsięwzięcia musi byó zgodna
do realizacji zadania inwestycyjnego,

2) okeślenie celu

z

nazwą realizowanego lub planowanego

przedsięwzięcia musi być jasne i zwięzłe,

3) okres realizacji

obejmuje rok, w którym rozpoczęto (lub planuje się rozpocząć) realizację
przedsięwzięcia i planowany termin jego zakończenia,
4) łączne nakłady finansowe obejmują wszystkie wydatki poniesione planowane
do poniesienia od początku realizacji danego przedsięwzięcia do momintu jego
planowanego zŃończenia, tj. nńzór inwestorski, kosztorys, kosźy uzgodnień, map,
energii elektrycznej itp.,
5) wykazana kwota wydatków na dany rok budżetowy musi być zgodna z kwotą ujętą
w materiałach planistycznych do projektu uchwĄ budżetowej lub w uchwale budzetowej
na bieżący rok,
6) kwoty planowanych limitów rłydatków na lata następne muszą wynikaó z podpisanych lub
planowanych do podpisania umów lub kosźorysów,
7) limit zobowiązń należy określió w jednej kwocie dla całego planowanego okresu realizacji
przedsięwzięcia.
wypełniając wykaz przedsięwzięć dla zadń o charakterze bieżącym należy ptzestrzegń
następujących zasad:
1) nazwa przedsięwzięcia musi byó zgodna np. z nazwą projektu finansowanego z udzińem
bezzwrotnych środków pochodzących
budżetu unii Europejskiej oraz innych
zagr aniczny ch środków niepodlegaj ących zwrotowi,
2) określenie celu przedsięwzięcia musi być jasne i zwięńe,
3) okes realizacji obejmuje rok, w którym rczpoczęto (lub planuje się rozpocząó) realizację
przedsięwzięcia i planowany termin jego zakończenia lub czas na jaki zawarto umowę
najego realizację,
4) łączne nakłady finansowe obejmują wszystkie wydatki poniesione
planowane
do poniesienia od początku realizacji danego przedsięwzięcia do momentu jego
planowanego zakończenia (należy uwzględnió wszystkie nakłady),
5) wykazana kwota wydatków na dany rok budżetowy musi być zgodna z kwotą ujętą
w materiałach planistycznych do proj ektu uchwĄ budżetowej lub w uchwale budzetŃej
na bieżący rok,
6) kwoty planowanych limitów wydatków na lata następne muszą wynikaó z podpisanych lub
planowanych do podpisania umów,
7) limit zobowiązń należy okeślićw jednej kwocie dla całego planowanego okresu realizacji
przedsięwzięcia.
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§ 4. Nadzór nad wyk onaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi
§ 5, Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Gminy Sędziejowice.

