
Objaśnienia do załącznika Nr 1

OBJAŚNIENIA    PRZYJĘTYCH   WARTOŚCI zgodnie z art.226  pkt 2a   do 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  DLA GMINY WIERZBINEK

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Wierzbinek  została opracowana na początek

roku na okres 2022 – 2030 i obejmuje wszystkie lata realizacji zaplanowanych

przedsięwzięć wieloletnich oraz lata, w których nastąpi spłata zaciągniętych i planowanych

do zaciągnięcia zobowiązań. Przy opracowaniu projektu uchwały o WPF uwzględniono 

prognozę kwoty długu, podpisane umowy, z których wynika limit zobowiązań w celu

realizacji zadań ujętych w  prognozie oraz dane historyczne dotyczące wykonania

dochodów i wydatków za lata 2019-2020 oraz za 3 kwartały 2021 roku i plan dochodów i

wydatków na dzień 28 października 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy Wierzbinek w tym wydatki na obsługę długu,

- dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz z innych źródeł, przeznaczenie

nadwyżki, źródła finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu gminy Wierzbinek z

uwzględnieniem długu zaciągniętego, kwotę długu gminy Wierzbinek  w tym relacje o której

mowa w art.243 oraz sposób finansowania długu. 

Objaśnienia do planowanych  dochodów :

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2021-2030 są przedstawione w podziale na dochody

bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł

dochodów. Szczegółowy opis dochodów w roku 2022 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu

na 2022 rok. Na rok budżetowy 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Wierzbinek

na lata 2022-2030 przyjęto dochody w łącznej  wysokości 44 190 845,00 zł z tego dochody

bieżące w kwocie  32 449 747,00 zł, a dochody majątkowe w wysokości 11 741 098,00 zł.

Na dochody majątkowe w 2022 roku składają się następujące kwoty:

· 550 366,36 zł – to dofinansowanie  zadania Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na

odcinku Wierzbinek-Janowice na terenie byłej kolejki wąskotorowej ze środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu:



,,Modernizacja XIX–wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki

pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych” Zgodnie z  umową Nr

RPWP.09.02.01-30-0010/17-00 z dnia 01.12.2020 roku w ramach Działania 9.2

„Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i

powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów

wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020.

· 150 000,00 zł - dofinansowanie na projekt: ,,Małe kino społecznościowe szansą na rozwój

zasobów kultury w województwie wielkopolskim” zgodnie z Umową o dofinansowanie

dla Projektu nr RPWP.04.04.01-30-0007/18, płatność końcowa po zakończeniu projektu.

Projekt zrealizowany w IV kwartale 2019 roku,

· Kwota 357 132,64 zł  to dofinansowanie zadania  Modernizacja XIX–wiecznego

Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,,Modernizacja XIX–wiecznego Zabytkowego

Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych”

Zgodnie z  umową Nr RPWP.09.02.01-30-0010/17-00 z dnia 01.12.2020 roku w ramach

Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i

powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów

wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020.

· 42 223,00 zł – to dofinansowanie zadania Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej

w miejscowości Łysek ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zgodnie z umową Nr

01862-6935-UM1513016/20 z dnia 25.06.2021 roku w ramach Działania „Wsparcie dla

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub

kulturalnej.

1) Kwota 9 125 000, zł to środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych związanych z



przeciwdziałaniem COVID-19. Środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:

· Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Łysek na rok 2022 planowane dochody

to 2 625 000,00 zł, 

· Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku na rok 2022 planowane

dochody to 6 500 000,00 zł 

Ponadto w dochodach majątkowych wyszczególnione zostały dochody ze sprzedaży majątku:

· 510 000,00 zł -  sprzedaż gruntów komunalnych, a także rata ze sprzedaży budynku

Szkoły Podstawowej w Tomisławicach zgodnie z aktem notarialnym z grudnia 2018 roku,

· 6 376,00 rata ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty zgodnie z uchwałą Nr

XVIII/203/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 31 marca 2021 roku i podpisanym aktem

notarialnym.

· 1 000 000,00 –dotacja na Budowę ścieżki pieszo-rowerowej Teresewo-Nykiel, zgodnie z

pismem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DI-III.8010.16.2021 z dnia

02 lipca 2021 roku.

Na dochody majątkowe w 2023 roku składają się następujące kwoty:

· Kwota 3 700 000, zł to środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych związanych z

przeciwdziałaniem COVID-19. Środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:

o Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Łysek na rok 2023 planowane

dochody to 700 000,00 zł, 

o Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku na rok 2023 planowane

dochody to 3 000 000,00 zł 

Ponadto w dochodach majątkowych wyszczególnione zostały dochody ze sprzedaży majątku:



· 6 376,00 rata ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty zgodnie z uchwałą Nr

XVIII/203/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 31 marca 2021 roku i podpisanym aktem

notarialnym.

Na dochody majątkowe w 2024 roku składają się następujące kwoty:

· 6 376,00 rata ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty zgodnie z uchwałą Nr

XVIII/203/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 31 marca 2021 roku i podpisanym aktem

notarialnym.

Podstawę zaplanowania dochodów bieżących i ich dynamiki stanowił 2021 rok wg stanu na

koniec września. Dochody bieżące w odniesieniu do subwencji, udziałów w podatku od osób

fizycznych oraz dotacji na zadania zlecone i własne na rok 2022 przyjęte zostały w wysokościach

zgodnych z otrzymanymi zawiadomieniami. 

Podczas szacowania dochodów na lata 2022-2030 uwzględniono przewidywane wielkości

subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na poziomie roku

2021 oraz dochodów własnych, w tym: opłatę eksploatacyjną od wydobytego węgla brunatnego

uwzględniono opłaty na podstawie wpłaty otrzymanej w II półroczu 2021 roku, podwyższono

planowane na 2022 rok i lata następne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w

związku z podjęciem Uchwały Rady Gminy Wierzbinek Nr XXII/238/21 z dnia 16 września 2021

roku, urealniono kwoty w odniesieniu do przewidywanego wykonania za rok 2021 oraz

zaplanowano podwyżkę podatków na lata następne i  uwzględniono nieznaczny wzrost z uwagi

na powiększający się obszar wydobycia odkrywki Tomisławice.  W dochodach bieżących na lata

2022-2030 uwzględniono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele

bieżące w niższej wysokości niż w roku 2021 w związku ze stopniowym przejęciem realizacji

programu Rodzina 500+ przez ZUS. Gmina Wierzbinek będzie wypłacała świadczenia do końca

okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W latach 2022-2030 została

obniżona kwota dochodów z tytułu dotacji związanej z tym zadaniem, pozostałe dotacje

powtarzalne zostały uwzględnione na poziomie roku 2021. W związku z powyższym

zaktualizowano również wartość wydatków bieżących. 



Objaśnienia do planowanych  wydatków:

Przy  planowaniu wydatków budżetowych na lata 2022 – 2030  jako podstawę przyjęto  wielkości

roku  2019 i 2020 / z pominięciem realizowanych programów ze środków unijnych z wydatków

bieżących/  oraz wykonanie  za III kwartały 2021. 

Na rok 2022 zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 45 841 845,00 zł z tego wydatki bieżące

w wysokości 30 775 845,00 (w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane w wysokości 16 172 855,20 zł) oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 066 000,00 zł.

Gmina Wierzbinek na dzień opracowania projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Wierzbinek na rok 2022 nie posiada zobowiązania z tytułu poręczeń i

gwarancji. 

W  wydatkach majątkowych w latach 2021 -2028 uwzględniono wydatki majątkowe objęte

limitem art.226 ust.4 ufp zadania ujęte jako przedsięwzięcia na kolejne lata.

Gmina Wierzbinek zastosowała w odniesieniu do wydatków bieżących zasadę rozważnego i

oszczędnego planowania i wydatkowania. Zwiększenie wydatków bieżących następowało w roku

2021 w momencie wpływu środków  zewnętrznych, które zwiększają dochody bieżące i

analogicznie przeznaczone są na wydatki bieżące, ewentualnie weryfikowane są wydatki bieżące

i dokonuje się zmian pod potrzeby w innym rozdziale. Należy dodać iż w dziale oświaty w dziale

801 plan wydatków bieżących w 2022 w porównaniu z rokiem 2021 nie przyniósł wzrostu,

pomimo 6% wzrostu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnieniem nauczycieli wspomagającego oraz

zwiększone zostały zajęcia rewalidacyjne zgodnie z wydanymi zaświadczeniami o tej formie

kształcenia dla dzieci. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowane jest

podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli, zaplanowane nagrody jubileuszowe w poszczególnych

rozdziałach, odprawy w związku z likwidacją stanowiska w szkole podstawowej.

Do  dochodów jak i wydatków na lata 2022 -2030 zastosowano zasadę  rozważnego i w miarę

ostrożnego planowania. Przy planowaniu wielkości na rok 2022 uwzględniano wykonanie na 30

wrzesień 2021 i przewidywane do końca roku. W związku z dużą dynamiką wzrostu inflacji oraz

projektowanymi zmianami w wynagrodzeniach nauczycieli, wydatki bieżące będą podlegały

intensywnemu monitorowaniu w roku 2022, w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb .

Uwzględniono zadłużenie oraz planowane kwoty spłat  rat kredytowych wraz z odsetkami  oraz

wskaźnik relacji z art.243 ufp.



W Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata 2022 – 2030 zakłada się : 

W 2022 roku po stronie przychodów planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w

kwocie 2 200 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i

prognozuje się spłatę tego kredytu w latach 2023-2030. Kredyt zaplanowano z uwagi na

wprowadzenie przedsięwzięć, na które pozyskano środki zewnętrzne dotyczy to Budowy

biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku, przebudowy stacji wodociągowej w Łysku

oraz w związku z końcowym etapem inwestycji współfinansowanych ze środków Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych: Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły

Podstawowej w Sadlnie w tym: w ramach środków z RFIL 1 000 000,00 zł, oraz Budową

strażnicy OSP w Wierzbinku wraz z zagospodarowaniem terenu w tym: w ramach RFIL

3 000 000,00 zł, przebudowę ścieżek gminnych. Wysokość kredytu krajowego długoterminowego

zostanie przeanalizowana po zamknięciu roku budżetowego 2021 i rozstrzygnięciu postępowań

przetargowych na zaplanowane zadania majątkowe. 

Po stronie przychodów wyodrębniono również niewykorzystane w 2021 r. środki RFIL, środki

te będą stanowiły przychody budżetu 2022 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o

finansach publicznych i ujęte w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu” i zostały one przeznaczone na realizacje zadań majątkowych:

- Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sadlnie w tym: w

ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 000 000,00 zł -

poprawa warunków szkolnictwa, - 850 000,00 zł (w roku 2021 zaplanowano przychody z

tego tytułu w wysokości 1 000 000,00 zł, w związku z przedłużającą się procedurą

wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym, w 2021 roku zostaną

wykorzystane przychody w wysokości 150 000,00 zł, natomiast pozostałe środki w kwocie

850 000,00 zł zostaną na najbliższej sesji Rady Gminy Wierzbinek przesunięte do

przychodów roku 2022, gdzie zostały pokazane w projekcie uchwały budżetowej na rok

2022) 



- Przebudowa drogi gminnej relacji Kryszkowice-Galczyce- w ramach środków z

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej na wsparcie gmin popegeerowskich

600 000,00 zł,

W roku 2022 zaplanowano rozchody: kwota 1 999 000,00 zł.  Natomiast spłata planowanego na

2022 rok kredytu długoterminowego planowana jest z karencją spłaty do 2022 i  począwszy od

roku 2023 wynosiłaby kolejno w latach 2023 – 100 000,00 zł, 2024 – 100 000,00 zł, 2025 –

300 000,00 zł, 2026- 300 000,00 zł, 2027 - 300 000,00 zł, 2028- 300 000,00 zł, 2029 - 400

000,00 zł, 2030-400 000,00 zł. 

Z uwagi na zaplanowany kredyt w roku 2022 rozchody w kolejnych latach wynoszą: 2022- 1 999

000,00 zł, 2023- 1 587 500,00 zł oraz w 2024 – 1 550 000,00 zł, w 2025-1 355 000,00 zł, w 2026

-1 357 500,00 zł w roku 2027- 600 000,00 zł, w roku 2028- 600 000,00 zł, w roku 2029- 400

000,00 zł w roku 2030- 400 000,00 zł  i finansowane będą oprócz roku 2022 nadwyżką bieżącą.

W roku 2022 finansowanie planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w

wysokości 2 200 000,00 zł. W roku 2022 przy spłatach rat kapitałowych  z kwoty 1 999 000,00

zł,  kwota 36 000,00 zł przypada jako kwota na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłat

zobowiązań kwota 36 000,00 zł.  

Wyłączenia z limitu spłat zobowiązań o których mowa w art.243 ust.3a w 2022 roku w

wysokości 36 000,00 zł rocznie dotyczą kredytu zaciągniętego na wkład własny związany z

realizacją projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbinku” dofinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – umowa o przyznanie

pomocy Nr 00034-6921-UM1500087/13 w ramach działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki

i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 9 września 2013 roku. 

Wysokość planowanych wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono na

poziomie ok. 3,5 % kwoty zadłużenia rocznego z uwagi na stopy oprocentowania zaciągniętych

kredytów na podstawie harmonogramów spłat. Natomiast w stosunku do planowanego kredytu

przyjęto oprocentowanie w wysokości 3,5% zadłużenia w stosunku rocznym.  

Rozchody / spłaty rat kredytowych /  finansowane będą  nadwyżką bieżącą  kolejno w latach

2023-2030, w roku 2023- 1 587 500,00 zł w roku 2024- 1 550 000,00 zł, w 2025 – 1 355 000,00



zł, w roku 2026- 1 357 500,00 zł, w roku 2027- 600 000,00 zł, w roku 2028- 600 000,00 zł, 2029-

400 000,00 zł, 2030- 400 000,00 zł. W roku 2022 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości

1 651 000,00 zł, który w kwocie 201 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu

zaciągniętego  kredytu krajowego oraz 1 450 000,00 zł przychodami jednostek samorządu

terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - niewykorzystane w 2021 r. dochody z RFIL –

850 000,00 zł oraz niewykorzystane w 2021 r. dochody z RFIL na wsparcie gmin

popegeerowskich 600 000,00 zł.

W informacjach dotyczących Finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy wykazano dochody i wydatki

na zadania bieżące i majątkowe na podstawie zawartych umów. 

W rubryce 9.2 przedstawiono dane zgodne z dochodami majątkowymi przeznaczonymi na

dofinansowanie projektów i programów , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

W rubrykach 9.3 i  9.4 wykazano co następuje:

w roku 2022

W rubryce 9.4 wykazane zostały 

· Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek-Janowice na terenie byłej

kolejki wąskotorowej -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w ramach projektu

Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki

pieszo rowerowej na terenach pokolejowych – koszty kwalifikowane to kwota

325 000,00 zł, w tym wkład krajowy § 6059- 325 000,00 zł.

· Zagospodarowanie terenu wraz z budową ścieżki edukacyjnej w miejscowości Ruszkowo

40 000,00 zł, w tym wkład krajowy § 6059- 40 000,00 zł.  

w roku 2023

· Zagospodarowanie terenu wraz z budową ścieżki edukacyjnej w miejscowości Ruszkowo

5 000,00 zł, w tym wkład krajowy § 6059- 5 000,00 zł.  

w roku 2024



· Zagospodarowanie terenu wraz z budową ścieżki edukacyjnej w miejscowości Ruszkowo

57 000,00 zł, w tym wkład krajowy § 6059- 57 000,00 zł.  

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

uwzględniono przedsięwzięcia:

1) W wykazie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (pkt 1.1):

- w wydatkach majątkowych na lata 2017-2022 na przedsięwzięciu ,,Budowa ścieżki

pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek-Janowice na terenie byłej kolejki wąskotorowej

-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie  1 003

274,00 zł, limit roku 2022 ustala się w  kwocie 325 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań  w

kwocie 325 000,00 zł. 

- w wydatkach majątkowych na lata 2012-2024  na  przedsięwzięciu Zagospodarowanie terenu

wraz z budową ścieżki edukacyjnej w miejscowości Ruszkowo przyjmuje się łączne nakłady

finansowe w kwocie 104 706,00 zł, limit roku 2022 ustala się w  kwocie 40 000,00 zł, limit roku

2023 w kwocie 5 000,00 zł, limit roku 2024 w kwocie 57 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań 

dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 102 000,00 zł. 

2) W wykazie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w

pkt 1.1 i 1.2)

-  w wydatkach bieżących na lata 2021-2022 na przedsięwzięciu Ubezpieczenie mienia gminy

i ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 38 000,00 zł, limit roku 2022 ustala się na kwotę

7 004,00 zł oraz limit zobowiązań 0,00 zł.

-  w wydatkach bieżących na lata 2021-2022 na przedsięwzięciu  Opracowanie zmiany

studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek ustala się łączne

nakłady finansowe na kwotę 50 000,00 zł, limit roku 2022 ustala się na kwotę 50000,00 zł, limit

zobowiązań na kwotę 50 000,00 zł.

- w wydatkach bieżących na lata 2021-2022 na przedsięwzięciu Dotacja dla Województwa

Wielkopolskiego na dofinansowanie ,,Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia

pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego ustala się łączne nakłady

finansowe w wysokości 20 000,00 zł, limit roku 2022 ustala się na kwotę 20 000,00 zł, limit



zobowiązań 20 000,00 zł.

w wydatkach bieżących na lata 2021-2022 na przedsięwzięciu „Dowóz i odwóz uczniów do

szkół z terenu gminy Wierzbinek w roku szkolnym 2021/2022 ” przyjmuje się łączne nakłady

finansowe w kwocie 226 306,71 zł, limit roku 2022 ustala się w  kwocie 131 019,51 zł. Przyjęto

limit zobowiązań  dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 0,00 zł. 

w wydatkach bieżących na lata 2021-2022 na przedsięwzięciu „Postępowanie rozgraniczenia

działek w miejscowości Mąkoszyn- rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości

Mąkoszyn” przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 6 150,00 zł, limit roku 2022 ustala

się w  kwocie 6 150,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań  dla wymienionego przedsięwzięcia w

wysokości 6 150,00 zł. (Zadanie zostanie ujęte w WPF w roku 2021 na kolejnej sesji Rady

Gminy Wierzbinek).

w wydatkach bieżących na lata 2021-2022 na przedsięwzięciu „Postępowanie rozgraniczenia

działek w miejscowości Helenowo- rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości

Helenowo” przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 5 000,00 zł, limit roku 2022 ustala

się w  kwocie 5 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań  dla wymienionego przedsięwzięcia w

wysokości 5 000,00 zł. (Zadanie zostanie ujęte w WPF w roku 2021 na kolejnej sesji Rady

Gminy Wierzbinek).

w wydatkach bieżących na lata 2021-2022 na przedsięwzięciu „Odbiór i zagospodarowanie

folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Wierzbinek-

wzrost świadomości ekologicznej i zwiększenie ochrony środowiska” przyjmuje się łączne

nakłady finansowe w kwocie 27 000,00 zł, limit roku 2022 ustala się w  kwocie 27 000,00 zł.

Przyjęto limit zobowiązań  dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 27 000,00 zł. 

- w wydatkach majątkowych-na lata 2015-2022 zaplanowano przedsięwzięcie pn. Budowa

strażnicy OSP w Wierzbinku wraz z zagospodarowaniem terenu w tym: w ramach Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 000 000,00 zł-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców –z

łącznymi nakładami w kwocie 4 143 863,49 zł, limitem w roku 2022 w kwocie 990 000,00 zł,

limitem zobowiązań w wysokości 108 797,64 zł.

-  w wydatkach majątkowych na lata 2015-2022  na przedsięwzięciu Termomodernizacja i

przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sadlnie w tym: w ramach środków z Rządowego



Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 000 000,00 zł-poprawa warunków szkolnictwa ustala się łączne

nakłady finansowe w kwocie 2 022 148,55 zł, limit roku 2022 w wysokości 1 740 000,00 zł.

Przyjęty limit zobowiązań  1 740 000,00 zł. 

-  w wydatkach majątkowych na lata 2015-2025 na przedsięwzięciu Termomodernizacja

Szkoły Podstawowej w Zaryniu ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 717 220,00 zł,

limit roku 2022 ustala się w  kwocie 0,00 zł, limit roku 2023 ustala się w  kwocie 100 000,00 zł,

limit roku 2024 ustala się w  kwocie 350 000,00 zł ,limit roku 2025 ustala się w  kwocie 200

000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań  w wysokości 650 000,00 zł. (Zadanie zostanie

zaktualizowane w WPF w roku 2021 na kolejnej sesji Rady Gminy Wierzbinek).

-  w wydatkach majątkowych na lata 2018-2024 na przedsięwzięciu Budowa ścieżki

pieszo-rowerowej na odcinku Teresewo – Nykiel w tym: w ramach środków z Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 200 000,00 zł- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ustala

się łączne nakłady finansowe w kwocie 2 998 500,00 zł, limit roku 2022 ustala się w  kwocie

1 000 000,00 zł, limit roku 2023 ustala się w  kwocie 250 000,00 zł, limit roku 2024 ustala się w 

kwocie 300 000,00 zł . Przyjęto limit zobowiązań  w wysokości 1 550 000,00 zł. 

-  w wydatkach majątkowych na lata 2023-2025 na przedsięwzięciu Budowa ścieżki

pieszo-rowerowej na odcinku Boguszyce- Zaryń - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ustala

się łączne nakłady finansowe w kwocie 525 000,00 zł, limit roku 2022 ustala się w  kwocie 0,00

zł, limit roku 2023 ustala się w  kwocie 50 000,00 zł, limit roku 2024 ustala się w  kwocie 375

000,00 zł, limit roku 2024 ustala się w  kwocie 100 000,00 zł . Przyjęto limit zobowiązań  w

wysokości 525 000,00 zł. 

-  w wydatkach majątkowych na lata 2023-2024 na przedsięwzięciu Budowa boiska

sportowego w miejscowości Synogać - rozbudowa infrastruktury sportowej ustala się łączne

nakłady finansowe w kwocie 30 000,00 zł, limit roku 2021 ustala się w  kwocie 0,00 zł, limit

roku 2022 ustala się w  kwocie 0,00 zł, limit roku 2023 ustala się w  kwocie 5 000,00 zł, limit

roku 2024 ustala się w  kwocie 25 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań  w wysokości 30 000,00

zł. 

-  w wydatkach majątkowych na lata 2021-2023 na przedsięwzięciu Budowa biologicznej

oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbinek ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie

10 159 900,00 zł, limit roku 2022 ustala się w  kwocie 7 123 000,00 zł, limit roku 2023 ustala się



w  kwocie 3 000 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań  w wysokości 10 123 000,00 zł.(Zadanie

zostanie zaktualizowane w WPF w roku 2021 na kolejnej sesji Rady Gminy Wierzbinek).

-  w wydatkach majątkowych na lata 2022-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa stacji

wodociągowej Łysek-zaopatrzenie mieszkańców w wodę ustala się łączne nakłady finansowe w

kwocie 3 500 000,00 zł, limit roku 2022 ustala się w  kwocie 2 800 000,00 zł, limit roku 2023

ustala się w  kwocie 700 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań  w wysokości 3 500 000,00

zł.(Zadanie zostanie wprowadzone w WPF w roku 2021 na kolejnej sesji Rady Gminy

Wierzbinek).

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  spełniają  wymóg Ustawy odnośnie relacji

obsługi zadłużenia o której mowa w art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych dnia 27 sierpnia

2009 roku na lata 2022 – 2030, a średnia z wyliczeń relacji łącznej kwoty spłat rat kredytowych

wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem od roku 2022 do 2030  nie

przekracza średniej arytmetycznej, i w poszczególnych latach począwszy od 2022 roku wskaźnik

planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi jak przedstawia tabela:

ROK Relacja określona po lewej

stronie wzoru, o którym mowa

w art. 243 ust. 1 ustawy 

/rubryka w WPF 8.1/

Dopuszczalny limit spłaty

zobowiązań określony po

prawej stronie nierówności  we

wzorze, o którym mowa w art.

243 ustawy, po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o plan 3

kwartału roku poprzedzającego

pierwszy rok prognozy /rubryka

w WPF 8.3- średnia z

poprzednich  lat/

Dopuszczalny limit spłaty

zobowiązań określony po

prawej stronie nierówności  we

wzorze, o którym mowa w art.

243 ustawy, po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o

wykonanie roku

poprzedzającego pierwszy rok

prognozy /rubryka w WPF

8.3.1- średnia z poprzednich 

lat/

2022 8,77 % 13,29 % 12,99 %

2023 7,18 % 12,00 % 11,71 %

2024 6,83 % 10,43 % 10,14 %

2025 5,87 % 10,71 % 10,71 %

2026 4,40 % 9,43 % 9,32 %



ROK Relacja określona po lewej

stronie wzoru, o którym mowa

w art. 243 ust. 1 ustawy 

/rubryka w WPF 8.1/

Dopuszczalny limit spłaty

zobowiązań określony po

prawej stronie nierówności  we

wzorze, o którym mowa w art.

243 ustawy, po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o plan 3

kwartału roku poprzedzającego

pierwszy rok prognozy /rubryka

w WPF 8.3- średnia z

poprzednich  lat/

Dopuszczalny limit spłaty

zobowiązań określony po

prawej stronie nierówności  we

wzorze, o którym mowa w art.

243 ustawy, po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o

wykonanie roku

poprzedzającego pierwszy rok

prognozy /rubryka w WPF

8.3.1- średnia z poprzednich 

lat/

2027 1,98 % 9,94 % 9,84 %

2028 1,92 % 9,81 % 9,71 %

2029 1,27 % 9,87 % 9,87 %

2030 1,22 % 10,11 % 10,11 %


