
 

Uchwała Nr XXXII/241/13 
Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 30 września 2013 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/187/13  
     z dnia31stycznia 2013 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  
 

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 
oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594). Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 
 

§1. Zmienia się Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/187/13 Rady Gminy 
Dąbrowa z dnia 31stycznia 2013 r., zawierający prognozę kształtowania się 
wartości budżetowych i kwoty długu na lata 2013-2024, który otrzymuje 
brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§2. Zmienia się Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/187/13 Rady Gminy 
Dąbrowa z dnia 31stycznia 2013 r. zawierający wykaz przedsięwzięć 
wieloletnich, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały. 
 
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 
 
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

      
  Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJAŚNIENIA 

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

 
Projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia bieżące wartości 
budżetowe(zaktualizowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów) oraz 
zmiany na lata przyszłe w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. 
 
Wprowadzone zmiany to: 

1. nowy harmonogram spłat pożyczki WFOŚiGW na zadanie „Poprawa jakości wody w 
Opolu – udział Gminy Dąbrowa w kosztach inwestycji” 

2. określenie precyzyjnych kwot dwóch pożyczek na realizację zadania „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków 
przy ul. Ceglanej w Sławicach” : 

a) na wyprzedzające finansowanie zadania do wysokości 2.455.000,00 zł uruchamianej 
w transzach w latach 2013 – 2014, a spłacanej po uzyskaniu przyznanej pomocy 
(planowo w 2015 roku) zgodnie z umową nr 00035-6921-UM0800010/12 z dnia 27 
lutego 2013 r. (z późn. zmianami) zawartą z Samorządem Województwa Opolskiego. 

b) na dofinansowanie wkładu własnego zadania  w wysokości 1.570.000,00 zł 
uruchamianej w transzach w latach 2013 – 2014,spłacanej w latach 2015 – 2024      w 
zakresie rat kapitałowych, a w zakresie odsetek począwszy od 2013 r. 

3. nowe przedsięwzięcie: 

„Zagospodarowanie parku i stawów w Chróścinie” do realizacji w roku 2014 z limitem 
wydatków w kwocie 620.000,00 zł. Zadanie to finansowane będzie na podstawie Umowy 
o przyznanie pomocy Nr 00101-6930-UM0830006/13 w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym 
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
PROW na lata 2007 - 2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. z późniejszymi zmianami. 
Wysokość dotacji to 360.000,00 zł, jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów 
kwalifikowanych operacji. 

Zadanie wprowadza się na listę przedsięwzięć, żeby rozpocząć postępowanie 
przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy jeszcze w roku 2013. 

Po wprowadzeniu powyższych zmian do WPF zadłużenie gminy Dąbrowa na koniec 2013 r. 
wyniesie 13.293.509,99 zł, zatem zgodnie z art.170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. 
wskaźnik zadłużenia Gminy w roku 2013 wyniesie 55,26 %, a po uwzględnieniu wyłączeń 
ustawowych 49,03% tj. poniżej wskaźnika granicznego – 60%. 
Zostaje również zachowany wymóg, o którym mowa w art. 169 ustawy o finansach 
publicznych z 2005 r.– łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie 
przekroczy 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów – relacja ta ( po 
uwzględnieniu wyłączeń ) wynosi na 2013 rok 12,31 %. 
Spełnione również pozostają wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. czyli 
zostaje zachowana prawidłowa relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w 
latach 2014-2024. 


