
RADA GMINY KRZY±AN6W
99-314 Krzyzandw

woj. todzkie

*°° UCHWALA XVII/192/2017
RADY GMINY KRZYZANOW

z dnia 2 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyzanow
na lata 2017-2020

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 2260, z 2017 r. poz.
60, 191, 659, 933 i 935) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/169/2016 Rady Gminy Krzyzanow z dnia 30 grudnia 2016 roku w
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyzanow na lata 2017-2020
wprowadza si$ nastepuj^ce zmiany:
1) Wieloletnia prognoza fmansowa Gminy Krzyzanow na lata 2017-2020 oraz prognoza
kwoty dmgu na lata 2017-2022 otrzymuje nowe brzmienie okreslone w zalaczniku nr 1 do
niniejszej uchwaty;
2) Zatacznik nr 2 ,,Wykaz przedsiewziec do WPF na lata 2017-2020" otrzymuje nowe
brzmienie okreslone w zalqczniku nr 2 do niniejszej uchwaty;
3) Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyzanow na lata 2017-2020
otrzymuj^ nowe brzmienie okreslone w zalaczniku nr 3 do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wqjtowi Gminy Krzyzanow.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogtoszeniu.

PRZEWODNICZACY
RADY.

slaw Cztfkaj

Agnieszka
t/A/P/222
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WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYZANOW NA LATA 2017-2020

Zalqcznik nr 1
doUchwatyNrXVII/192/2017

Rady Gmmy Krzyzanow

zrfnia 2.06.2017 r.
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Wvizczcftdlnienie

Dochody ogottHi

Dodiody biezare

dochody i tylulu udzialu we wprywmch i podatku dochodowego od osob fizycznych

dochody z tytutu udziaJu we wptywicb z poduku dochodowego od oic* pnwnydi

podatki i opbty

z podalku od nienichomosci

z subwencji ogolncj

i lytulu dolacji i srodkow prieznaczonych na cele biezacc

Dochody nujajckowe, w lym

ze sprzedazy msjatku

z tytutu dutacji oral srodkow przeznaczonych na mwcsrycje

Hydnki ocokifl

Wydaiki biezace, w lym:

z tytuhi poreczeii i gwarancji
w tynv gwarancje I poreczenia podlegaj^ct wyticzeniu z limini iplaty zobowiazari, o Iflorym mowl w art
243 usiawy

na ipiatc przejetych lobowiazari samodzielncuo publicmego zaJciadu opieki ziiiowotncj przeksztalconego na
zasidach okreslonych w przepisach o dziahtnosei leczmczej, w wysokosci w jakiej rue podlegaji
sfmansowaniu dotacji z budzetu paiistwa

wydalki na obstugf dlugu. w lym:

odsetki i dyskonto okieslone w an. 243 ust i uslawy, w lym

odselk: i dyskonlo podlegajace wy^czouu I limitu splaty zobowiazjn. o Ictorym mowa w Ml 243
uiliwy, w lermmie me dluzszyin niz °0 dni po zalonc/emu progtimu, projektu lab zadirna i
otrzyinaniureiundaciizlychsrDdkowfbezodstlekidyskontaodrobomiJanni wkhd krajowy)
odselki i dyskonto podlegaj4ct "•ylaczeniu z limilu sptoty zobownzah, o klorym mowi w art. 243
mt»wy, z tyiulu zobomazan zaciagni^tych na ivklad kra;owy

Wydilki majatkowe

Wynik budzco

Prrychody btutielu

Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych

w tym na pokrycie deficytu budzelu

Wolnesrodki. o klorych mowa wart. 2l7ustl pkl6ustawy

w lym na poloycie de^cytu budzetu

Ktedyty, pozyczki, emisji papierow wartoiciowydi

w tym na pokrycie deficytu budzetu

Inne przydiody niezwi«zane z zociagnieciefli dtugu

w tym na pokrycie deficylu budzelu

K i ' j i h f i d t h.iilzem

Sptity tai kapitalowych kredytow I pozyczek oraz wykup papierow wartosciowych

v tym laczna kwola przypadajacych na dany re* k*ot usuwowych wytaczeri z limitu iptity zobownzaii, o
Ictorym mowa w art, 243 usiawy, i tcgo:

kwoli przypadajacych na dany rok kwol ustawowvch wylaczeii okieslonych w art 243 usL 3 usiawy

kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyt^czeii okreslonych w art 243 list Ji muwy

kwola przypadajacych na dany rok kwot usiawowych wyiaczen innych niz okieslone w art 243 ustawy

Inne rozchody niezwiazane ze sptira dhigu

KKOUdhi£u

tvwou mbowif iai wynikaj4cych t prujecia fntr j rdndt ikc uaonfdu teryrariahirfo zobow iizari po
likwidowanych i pnekfrlilcanrch jtdnoilluch zalicianych do irklora finaniow pubticznych

RHacja irowDow*i«iui n^dalkow (>ic>ai->ch. u klonj no«a - art !42 usU»>

Roznica miedz)- dochod»mi biezacymi a wydatkami bjez^cymi

Roznica miedzy dochodimi biezacymi, ikorygowanynu o srodki a wydatkami biezacymi, pomniejszonymi o
wydatki

2014
15375679,20

12 S02 464,84

1 349 906.00

2 085,34

3 912 290,52

1 540 310,94

3 274 658,00

2 373 833,47

2873214,36

219777,00

2 594 726.96

14111 134.55

9877451,63

0,00

0,00

0,00

10697,15

10297.15

0,00

0.00

4 933 684,92

564542,65

794W3.40

769 893,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25000,00

0,00

tZ977t%59

604 776,59

89000,00

19000.00

0,00

0,00

25000,00

119 179,60

0,00

I

2 625 013,21

3394906,61

2111?
13*21655,70

13388351,64

1 431 122.00

10912,18
- , , 1 591.0;

2 333 63S ,57

3610228,00

2 064 440.4 J

233 304,06

0,00

233 304,06

14 1U 1S7J7

10529462.16

0.00

0.00

0,00

3 223,59

3223,59

0.00

0,00

3 7S6 695.21

-6*4501,67

J72 259,46

560 479,86

425 808,67

169179,60

0,00

242 600,00

242 600,00

0.00

0,00

!<.•< I-9.6P

169 179,60

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

24IWO.OO

0,00

I
2 858 889,43

3 588 548,94

2016
17KM6WJ9

16 305 077,39

1787021.00

10000,00

5 543 636,00

2 2 3 1 350,00

4023315,00

4146504,22

1 499 591,00

21 269,00

1 459 322,00

18241 .110.11

13332 188,19

0,00

0,00

0,00

30000,00

30000,00

0,00

0,00

4911 128,00

-43» 647.M

590464,10

65 157,79

65 157,79

242 600,00

90 783,00

282 707,01

282 707,01

0,00

0,00

151 11T.M

151817.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3734*0,01

0,00

i

2 972 889,20

3280646,99

2016
11 172 160,60

17014910,17

1817357,00

7490,87

5 559 730,46

2184066,99

4023315,00

4 77! 948,38

1 857 250,43

21 269,40

1835981,03

1744* 5*MS

13460638.00

0,00

0,00

0.00

9 377,46

9 377,46

0,00

0,00

3 985 902.45

1425620.15

570 712,79

65 157.79

0,00

242 600,00

0.00

263 025,00

263 025,00

0.00

0,00

151 117,00

151817,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

353101,00

0,00

i

3554272,17

3862029,96

2017
16 SOT 47.1.5(1

16641332.50

2075560.00

5000.00

5407900.00

2 860 400.00

3197312,00

4896261,80

166 141,00

21 302,00

144 839.00

I*I7IIU,50

1 i "^ -:;;'
0,00

0.00

0.00

30000,00

30000,00

0,00

0,00

5520000.00

-3071347.00

3 SOS 075,00

1 490 777,94

1 054 049.W

353 808,00

353 808.00

1 663 489,06

1 663 489,06

0,00

0,00

436721,00

175 728,00

0.00

0,00

0,00

0.00

261 000,00

11415*9,0*

0,00

i

2282512,00

4127097,94

2018

16 110 000,00

15650000,00

2097192,00

5000,00

5 235 335,00

2 298 760,00

3 225 003,00

4 441 526,00

470 000.00

0,00

470000,00

11 47* 143,00

13 674 232,00

0,00

0,00

0.00

100000,00

100000,00

0,00

0.00

7804911,00

-5359143,0*

5*59143,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 659 143,00

5 359 143,00

0,00
0,00

300000,00

300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7ZM7U.W

0,00

i

1 975 768,00

1 975 76S.OO

2019
16 200 000,00

15800000,00

2 118 1M.OO

5000,00

5 289 688.00

2 323 748.00

3 257 253,00

4 485 942,00

400000,00

0,00

400000,00

14150000,00

13975000,00

0,00

0,00

0.00

200000,00

200000,00

0.00

0,00

175000,00

2050000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

: o~.i onii.oo
2050000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 ISO 71 2,0*

0,01

X

1 825 000,00

i 825 000,00

2020

16160000,00

15960000,00!

2139345,00

5000,00

5 344 585,00

2 348 98S.OO

3 289 825,00 '.

4530S01.00|

200 000,00 !

0,00

200000.00

14360000,00

14 283 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150000,00

0,00

0,00

77000,00

1100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100 000,00

1 800 000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

3 350 711,06

0.00

X

1 677 000.00

1677000,00
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\e Plan 3 kw. Wykonanie
[.p. '_ _ _ _ Wyszczegolnienie

\V,ki;nik splitj zubouiiftin _ __ _ _

Wskazmk plantiwane] la.cznej ku,ot> sptjty zuboiiijian. o ktorej mowa v. an 243 ust I usianv do diKhodoM
bez uwuJedmenia iobmna/Jn ziiiazku wspoJiworzontgo prr.cz jed no it k« samouadu tciylorulnejH? i bez

iiw/gl^dniema uslawov.->i:h wylaczen przypadjjacy;h na daily rok _

W>ka/mk pUmmanej Uczner k»oty sptaiv zobowiazan o ktorcj mona w an 24< us! I usta«.\o dochodou
bez u»7jjl?dmema zohowiazan zwiazku wspoltworzoncgo przez jednouke samorzadu terytonjInctjO. po

uKfglfJnieniu usuuomch wvlaczen pti\paddjac\cti na dan> rot
Kuota /oboAiazan zvMjzka wipofi^orzoneco przezjednostk*,' ^amor/^du lervionalnego prz>'padajac\ch do

apiary wdanym coku badzetoiA>rn podlo^ajaca doficzeniu zgodnie zan 244 miaw\

\i planov,-anej l4c?Jiii kv.oi> tptn\n o ktofuj mou.a n an 24' ust 1 lJstaw,^ Jo dochodo^ po
uwiglfdnieniu zobou.-ia/an zwi^zku nspjhwnrzonego pizezjednosikt iumorqdu tei^torialncisn otaz po
!jv./cl?dnie£iu uslau.nu.\ch »-itjczen prnpadaijcych nt dam ink _ _

Wika/niV dochodow biezacych pomckszonyth o dochodv ?.c iprzeda/\u oraz pcimnie|s/unych o wyd:»ki
bitiacc. do dochodow hudzslu uialonv dla dantaDjoku (v.5ka/n:k jedrniroczm 1

Dopus/i/aln> w^kazink spJat% !iibov.ia/Jn okrcsiof^ v. in 24' uilaw.->, po mwjjledTiiirmu usuvtowjth rtNtat/t
. oblic/i'ny w opartiu o plan 3 IcAartafu roku poprz^d/J|dceeo pieru'szy rok prukjnozy (v^kazruk u^talon\

Qparciu o irednia ar\Tn]cr>cznj ! > popi/ednich Ian

Dojiuszczalny wsta^nil- spblv jubowi^zan ukriifony w an 243 uslawy, po uwzgl^dnieniu ustawowych

wsljczcn. obliczon\ opar^u o uvkonanit.1 ror^'J poprzedAijaceuo piervv,^y rok prnunoz\k
jisialonv \ opaiciu a sredrus afy_iraei>czna z 1 f_opr7cd_nich !HI|_ _

Infocmaqa o spelnieniu wjka/nika splatx 70bowiaza» ukresloncgo » an 243 uitau-y. po uwzjilcdniemu
/obou.-iaian /v-ujku wspokv.or7onego przezjcdnnstkc; lamm/jdii lerMorialne^o ora; po uw^gl^dmeniu
uslauowych wytaczen. ot)liuunego_w oparciu o plan ) k\vartattiw roku poprzcd/ajacego rok hudzeW".-v

Informacja o spelnicniii u.-,kaznilia jplai> zobov>-;a/jn okreslnnigo v. in 24* ustav,-,. po uv.zglednicnm

zobowia/an zwiazku wspohworzonego p[/czjtfdno%[k^ saniorzadu Itrylonalnego ora? po u^/d^dmcniu

uslaiAO!Aych ^ylac/en. oblitvoneto ^ oparciu o ^-sVonanie roku popczedzaiate^o rok byd/cro^\i budirrowcj, » I>mn»i

SpJaiv kfcd>io*. pozyczck i \s\kup papiero^* wanoiviowych

Infarmarjf uzup*)niaj^cr o njbrantch rndiajich nydalknw budieroHvch

W>datki biezace na w>Tiagrodzema i skradki od nich naliczare

Wydalki zunazant z ftinkcjono^"aniem organow jodTiostki ^amor/^du tL'rvTonalncgo

Widaiki objete limnem. o ktorvm moua » an 216 ust 1 pki 4 usta*\>"3™__ _ ~ _ ~_ ~_ _ _ _ _ _ _ _ _

majatkoue

Wydalki inwesl\c>jne ktint\tiuonane

Ncwe u-v dalJci invtestyuyine

Wydatki majalktiwe » formie dniac.M

Fininsuwinit programow. projtkion lub iidaii rc>liiowinych i udziiltm irodkoH. o Month niowi H an. f
jst. 1 pht^2i3uit«»j

- w [ym srodki okreilune u. an 5 usi 1 pkl 2 u*la*>

- u. tym srodki okreslone w art 5 usi I pkt 2 uitawy wyrnV;

realizacn' programujirojektu lub zadania
DoLhody majatkowe na ptogramy. piojekry lub /adania finansouar

- v. tym itodki okieslone w an 5 ust 1 pkt 2 u îau/v

- w tym srodki okreslone w an * usi 1 pkt 2 ustawy \tynikajace wylac/niez ?av.anych umov. na

reahzaqe prograrnu. pmjcllu lub /adania

Wydatki biszace na progrsm> prujekh luh zadania Snanioik-anc t udnatcm iro<)ko». o kturych raov-a u. an ?
usr. I pkt 2 i 3 ustawj _

- IA tvm fman^owane irodkami okreslonymi wan ^ ust 3 pkt 2 ustany

Wvdalki biezaue na realizacj? ptogramu, piojektu luh zadania wynikaj^ce nyticznie 7 /awanych umov, z
podmiotem dssponuiac>m srixikami. 0 kto^ch nu^a w an 5 ust I pkl 2 uslav.y

W ydatki majatknwe na progiamy, projekty lub zadania finansowane z udzialera srodkow, o kiorych mo^a w an
_ ust l_p_kt: i 3usla«i _ _

- n umj^nansowane srodkami okreslonymi v, an i ust I pkl 2 usiawy

Wydatki majalkowe na reaIi/ji:ĵ  programu. projekiu lub zadania wynikajace ^"yi^czme z zawan^ch umow 7
__ podnnotem disponu]4-;\ srndkami. 0 ktoiych mov.a u._an 5 ust 1 pkt 2 usiawy

2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
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Wyszczegolnienie
\VvAjlki nj wklad krajowy «. /.wiaAu z umou.-a nj reali/acje piogramu. projektu lub zadania iinansowinego i

udzialem srodkb^. o ktorvch mo*a w an 5 us! 1 pit 2 ust-iwy be/ v, l̂edu na itopien finar^ania n m,

sTodkami

» tym w zuiaAu zju/ zawana uraowj narealizacje pfogramu, projekiu lub /adania

Wydatki na ".ilad krajov.} is zwiaAu z zawana po dmu 1 slycznia 2013 r umowa na rejIiTacji; programu,

prujcttu lub zadania Tmaniosvaneyo u co njimmei 60" a srodkami. o ktorvch mov.-a ̂  an 5 usi 1 pki 2 uiiawv

* tym v. zwiazku zjuf zawana umowa na reahzacje programu, projekiu lub zadania

PrTvchixk i. rvtutu kredyrow. pozyczsfc. emiiji papierou.- wanoscionych powuiace^^iaiu 7 umjua na

realizacje. programu, projekiu lub /adania finanionanego i udzuttim srodknw, o kiorycli mowa * an 5 us* 1 pkt

2 UJPMV bez nzgledu na stcpien rinanMHamanrni srodkami

w lym M z\via/ku zjuz /aw.an^ umov.-^ na realiTacje programu, projekiu lub zadania

Pr/vchody i lytulu ktedylou., pozyczek. eraisji parierou. «anosciou,-ych pou.staj4ce v. zv.iaitu / zav.an^ po druu

1 s(yi;znia -Ul 3 r umo\*-ana real izacj^ programu. ptojektu lub zadjnia finansowanego « co naimmej 6(t°o

irodVami. o ktorvch mowa v. art 5 usi 1 pld 2 ubtanv

\ tym v- zuia^ku ijuz /au-arta umoua na rcali/acje ptogramu. pro|ektu lub zadania

K»ot> ilutycz^cc przcjfcia i spUtj zobowiazin pa simodzitlnych publinmih /ikladaih opieki iJrowulnej

oriz pokrjci* ujemnfjo K\niku
Kwota zobowiazan wynikajacych z pizejecia prze? |ednoslke. samorzadu tcrytoi1 lain eva iobau'iazan po

liliv.ijo«an>(;h i przeksztaloanych iamodziclmcri rakladach opieki zdrowomej

Dochody biid/eiowe i tyiulu dotacji celowej 7. bud;etu pjnitwa. o klorej mowa w an 1% ustawy z dma 15

kv.ietma20[l i o dzialalnosci leczmczej (Dz I. Si ] 12. poz 654. z po/n zm I

Wvsokosc zobowiazan podlegajac-ych umorzemu, i- kiorvm mou.-a v. an 1 W ustaivj1 o d / 1 al at n 0.11:1 Icc/.rnczej

Wydatlir na splate przejetych zobouiazan iamodzie.nego public/nego zakladu opieki zdrov.utni.-i

przeksztalconego na zasadich okreslonych v. przep:Ui;h o dzialaJnosci leczniczej

Wydatli na splate przejetych zobou.iazaii samodzicinego publitzncuo zakladu opieki zdro^otnei liku.idow^ntfi[fi

na zasadach okreslonych n przepisach o d/ialalnoi;i lec/mczej

Wydalki na splat^ zobowiazan samodzielnego pubhcznegp zaktadu upieki zdrowotnej pr;ejcivch do konca 201 1

r na podstawie pizepisow. o ukladach opieki zdrou.otnej

Wydaiki biezace na pokf>cie ujemnsgo vi-yniku finaniowego samodzieliicuo piiblic?negii /aktadu opieki

idrnu oine]

Dune uzunehiiaji)ct o dhigu i jf£o splicit

Splaty rat kapitatov.ich oraz wykup papierow u.arto.cio«>ch. o ktorvch mo«.a v. plkt 5 1 wynikajace «>tac?nie

z tytulu zohowiazan juz zaci^gmetych

Kwota dhjcu. ktorego planowana sptata dokona >ie ; ^-ydatlow budzetu

Wydatki zmnitfjszajace dlug, wtym

splata zohouiazan wvmai;alnvcr] z lat pt>przedni^K. innvch njz v* pkt 1 4 3 3

zwiazanc z umowami zaliczanymi do tylulow dlu^nych whczanych do panstwoweao dtllgu publiczncgo

v.->-ptaty z [>iu1u v,vmajfaln\cti poreczsn i g^arincji

W\nik operacji mekasO«ych wptywajacych na kwoledlugu ( m m umor/cnia. ro/nice kursO".e|

Djnr dotvczi» emitowanvch obli^irji pm chodo»> ch

2014

0.00

"."•"°~
0.00

f).(X) '

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

O.IW

0,*J

0.00

.
604 776,5')

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

I

2015

0.00

0.00

0.00

0.00 '

0.00

0.00

0.00

(1,00

d.OO

0.00

0.00

000

0.00

o.no

1

16') l~9.60

0.00

0.00 '

O.iM

0.00

n/o

0.00

I

2016

13? r4.^?

*63r4.<S3'

1
0,00

0.00 '

0.00

0.00

0.00

0.00 "

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

o.co

0.00

I

151 8P.OO

0.00

0,00

0.00 '

0.00

n.oo

0.00 '

I

2016

36: -"Jii.SS

362 ^5.58

o.m

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.m

0,00

I

151 SI 7,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

1

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.u<.

0.00 '

O.M

0.00

0.00

o.«

»
175 72S.OO

0.00

0.00

0.00

0.00 '

0.00

0.00

I

2018 2019

O.OH J.Ul

0,00 n.rti

Q.OO 0 UO

O.Od 000

000 Ij.On

O.Od 0,00

0.00 0.00

0,00 0.00

- in (. •»

G...O [.*,

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 O.Od

0.00 O.I'd

ij.ni • o ni

. I
300000.00 2050000.00

O.iJO 0.00

0,00 0.00

0,00 0.00

0.00 ' 0.00

G.'TO 0,00 ,

o.no o.oo
I 1

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

1

1 800 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

*
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Rady Gmirty Krzyzanow
zdnia 2.06.2017r.

Lp. Wjszezegolnienie
Doc hodj o|>ol*m

poc hod > biez^ce

dochodv z tvtulu ijdzial-.i v.e uptywach z podatku dochodo^euii od osoh fizyc/nvch

dochodv z tvtulu udaalu we wptyu.-ai;h z podatfcu dochodo^eyt) od osoh prawrtvch

podatki j optaty

/ podatku od nieruchomt'sCJ

L suhw encj i ogolnej

z tuutu dotaqi L srodko^* prz<vriaczon\ch na cde biezace

Dochodv rnajatkowe, w t>m

ze sprzeda/\u

z tvtutu dotacu oraJ srodkow przoznaczonych na inwiritycie

Wvdatkibiezace « Km

? t)tulu porfC/.en i livsaiancji

v. [>-m ^nararqe i poreczema podleuajace «.->laczenm ! lirailu spialv zoho'MaTar. 0 klor.m mowa n ai

24.' uslaw> _ _

zaiadach okieslonvch v. pr;epnath o dziatalrioici lecznic/tl. "• "y^okosti wjakiej me poilloi;aja

ixtietki i tiyskonto okreslone w an 243 ust ; usia^y. * t>"i

odsetki i dyskonto podltgajace wylacztniu i lunitu ^p^aw /ubo^Aiazan. o ktorym mowa v^ art ZJ1

ustawy « tetmime rue dtuzszym mz % dm po zakonczetliu pio^ramu, ptojeklu lub zadanis i
oUArnaniu refundacji 7 tych 5fpdkow(be7 od'iCtek i dyskonta od zobo^ia/jn na Urktad krajo^yl

odsttti i d>skomo podlcyajace wylaczer.iu 7 limitu sptary zobo îazan, o ktorvm mowa * art 243
_ _ jistawv^z tyiulu zobowiazan Taciagni^tvdi na nkbd kratiiwy

Wynik bud«lu _

Pnichody budittu

Nadwyzka budzetowa 7 lat ubiegtych

w ivni na pokrycic deficytu budztitu _

Wolne srodki, o Itoryth raowa w an 217 ust 2 pkt 6 ustawv

^ tym na pokrycie dsf cytu bud?elu

Kicd>ty. po7yczki, emisja papietou. ivaitosciowych

^ tym na pokr-cie doticytu budietu

Innc przychody mezwia7.ane z zaciagmeci^m d^u^u

Kozrhodj budzctu

5pla'> rat kapitalou,ych kredytow i pozyczsk oraz nykup papierow wartosciowych

' w tyni laczna k*ota przv-padajacvch nadany rok kwot ustaiAO^ych wyJaczun z limitu jplat\_ o

kiorj-m mowa wan 24? ustauj. z teto. _ _ _

kwota prz>padaj»cyth na dany tok knot ustav.ou.ycK w,>laczen okrejlonych "• an 143 uii .i uslau,y

kwola przjpadajacych na danv ick kvvot ustawowyth wylaczen okreslcnych w an. Z43 u*t la u^tawy

knota prnpadajacvch na dan> rok knot ustawcuycb w^'laczen innych m? ykrcslone w an 243 u.itawy

Inne to7chtid> nnL;ma/ane ze splata dtugu _ _

Kuola dlu£u

Kttota foboniazin wynikijicvch z pnrjfcil prife j«ino»lk( !»morz^du Itryloriilnf JO zoboni^znii pa
likwidowanych i pnrkszlitcanjch jrdnoitkaih uliciiinjch do jtkto™ finansd« publicinvch

Rclacji ira»nowiiHiii w>dalk6» bici^cych.o kiortj menu w in. 24! UJU-T*

Roztiica mi^dzy dochtidami bjczacymi a w-ydatkami bie^jcymi

wydatki _

0,00
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do Uchwaty Nr XVII/192/2017

Rady Grniny Krzyzanow
zdnia 2.06.2017 r.

l.p. \Vvszc/ego]nit'nie
Wikainik sptal; (obowiiziri _ _ _ _ _ _

Wska/mk planowancj tacznej kv.otv splaty 7iiboiviazan, o ktorej mov-a w an 243 usi 1 usiawy do dochodou,.

bez uwzcledmenia mbowiaan zuuAu n^potmcrzoneuo przez jednostki; samorz^du lerylonalne^o i her
imygl^dmenia ustawowych ^ta^zen prApaddjacych na dany rok

Wska/nik planowanei lacznej k-w.oty sptaty /ohowiazan. o ktorq mima w art 243 ust I ustaii-. do docnodo».
bez uuzgl̂ dmema zobowî zan zwiaAu ".-spnimorzoneiio pizez jednostkf iamorz^du ten-tor lalneiM. pa

uv,-/Jjlî lmeniu ustowo^jrh n-xt^czen prz>padjjac>'cli na dany rok _ _ _

Kv-oU zobowiizan iv-iaiku w/spottwor/onego przez j<-dnoMke lanioriadu lery-torialncuo przypadauoch do
iplaly wdanym roku budzcionym, podlegajaca doli^eniu jgodnie zan 24d gsl^w>

V, ikaznili plan>iv.-anej t^czncj ku.ot> splaty ?ol)o -̂a/jn. o ktcrei mowa u. an 2J3 ust I iLitav.". da dochodow po
u^vu^nieniu /obo^iazan z^iazku ^-spH^lworzorieno przezjixJno^lki; sajnoir-dJu lerylona]nei;o ora/ po

u«zgli;dnLetiiu U5tau.nwvch ftytaczcri prgiiada^ycli na danv rot _ _
WskazniL dochudou. hiciac>ch pomcki/unvch o dochfdv zc spizedan majaiku orai ptimniq^zon>i;h o y.>daiki

biezjce. do dni'hod_ov. budjstu. ustalony dia danecu roku (nika/nili jL'dnorot/ny]_

Dopuszczalny n^kaznik ipbK ;obo«.iazan okreilonv « in 241 us:au.\o gv,?ulednieniu u-ui>ou.-n:h v.yl^Mn
. ablio/.ony n oparciu o plan 3 kwatiaiu roku popized/Jiacego pierws/y rok proano^v (wskaznik ustalony >*

oparcm o_srEdni4arylmctyc/nj /£ poprzfdmcli iatl _

Oopuizczalny v-iloznik spUt> zobowia^an obeikmi u. in 243 uslaivi, po uwz^ltdmctuu uilav.o«ych
wytaczen, ohliczoru1 w opaiL:iu n wykoname roku [Htprzed/jjacc^o pierws/y rok prOLinon l\*^kj/nik

uiialony w. oparciu o siedrua ityiinetyczna 7 3 pcpt/ednich lai)
Informacja o spelnicniu ^ska^nika splacy zoboiAiaTan okreslontjro A an 243 usiawy, po ii'A/ylvdnieniu

zobowt^zan z^iazku ^^poli^orzone^o przez jednostke ii-Tipizadu ii-rMonalnoLEOota/ po uwr^!?dnien]u
_ usiau,o!vych1wyla.czen. obt^iczonejo «• oparciu o plan 3 kwanalnw roku popivi-diajacc^o rok hudzeicv.-) _

Informaqa o spetniCTiiu u.ika7.tiika iplaly jobov.i3/i(i okri^loneto •* an 245 usiawy, po uwzgledniemu
zoboaiazan zwiazku nspotlnorziine^o przezjednoslke samorzadu leryionalnego urazpo uwzi>l(:driieniii

^ _usiawowych wyljt/en^obhtTOnego woparciu o v--vkunanie roku poprzed/ajacego rck buJzeco_v.y

Pnmiaatmt prognozowniifj nidw îki buditiovttj. » lym as

Spfatv kredylow, pozyczck i «ykup papierow w.'anoscmv.'ych

Informicj( uzupttoiaj^cr o w>br*nvch rodzajich »>d)'k6» budieiontch

Wydalki biezace na wynagrodMiua i skladki od nich njlic^anc

\V\dalki zwiazane z funkcionowaniem oruano^ jednostki sanior?4du [erylorialneyo

Wydatki objfie limitem, o fcioryra mowa v. an 226 usi 3 pki 4 mtawy

biczjce

majalkowe

Wydaiki imiesi>cyjne kont>Tiuo« ane

_, Nowc wydatki inwestycyjnc _ _

Wydatki majatkowe u, foim\e doiacji

Finansowinit prajrtmon, projrklAw lub udiri rtilizownnycrt i udziilrni srodkow. a k[6r>ch mowa » an. 5

usi. 1 pki 2 i Jjist»»j _ __ _
Dochody biezace na programy, projekty lub /adania tlrianso^ane 7. itdjiaJem srodkow. o kiorych mowa w an 5

_ usi I pkt 2 i 3 u-sta*-) _

- w urn sroJki okreslone » an 5 usi 1 pki 2 ustauy

- wtym srodki okreslone w art 5 list I pki 1 uiiau.y î nilaĵ e v.ylac/me z zau.artychiim6u.-na

realizacjT p^ogramu jjrojektujub ladania _ _ _
Dochody majalkou.-e na proeramy. pro)ekl> lub zadania fi nans (mane z udzialem irodkow.. o klorvch mou.a v. jrt
? ust. I plt_2 i 1 ustau\_ _

- f, lym srodki okreslone wan 5 ust I pkt 2 ustau.".'

- w tym irixlki okreslone » an ? ui! 1 pkt 2 u<u«y u-ynikajace •J.ytatznie z ?a«anycli umou, na
leatiiacje pjagramu, projektu lub zadania _ _ _

Wvdatk] biezace na programy projekty lull zadjnia finjniowanc i udziatem srodton. o ktorycb mov.a w art ?

usi I p k t 2j_? usta\s> _ _ _ _ _ _ _

-_w tvm finansou/ane srodkami okresliinymi w an ? ust 1 pki 2 ustawy

Wydaiki bic/jce na rcahzacjf programu, projektu bb zadania u/ynikajace wytac^^le z zanamch umou. i

£odmioiem dysp_onu|i)cym srodkami, o ktorych mow-j wart ? ust 1 pkt^usyAjy1

Wydatki majatko»e na progiamy. projekty lub zadama linanjowane; udzialem srodkou. o ktor>ch mou.a wan 5
usi 1 pki 2 i 3 ustawy

^u. tym fmaniowanc irodkami okre>lonymi «. an 5 jii 1 pkt 2 usu»>

Wydatki majatkowe ria real i/acj? programu, projeku lub zadania wymkajace v%-yl^cjnie zzav-anych uniov. z

podmiotem dupijnuiatym srodkami. o ktonch nioua » art ' usi I pki 2 u>iaw%

21121 21122

Spdnmna
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I. p.

1 1.5

IIS

12.6

.: i

12.7

12.7.1

111

12.8.1

U

13 1

13.2

! - •

134

13.5

116

13.7

14

14.1

u :
M.3
14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.4

IS

Wyszczegolnienie
Wyditki na wktad fcrajowy w zuiazku z umowa na teilizacje programu. projektu lub zadania finansowanego z
udzialem srodkow. o ktorych mowi w an 5 usl. 1 pki 2 ustawy bez wzgledu na siopieh finansowama tymi

i-l.-.-

wtym wzwiazku zjuz zawarta umowa na reahzacjf programu, projektu lubztdania

Wydalki na wklid krajowy w zwiazku i zawarta po dm u 1 stycznia 20 13 r umow^ ru lealizacje programu,

projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60*'. srodkami, o klorych mows w art 5 list 1 pkt 2 ustawy

w tym w zwiazku z juz zawarta umowa na realizaqe programu, projektu lub zidania

Przychody z tytulu kredytaw, pozyczek, ermsji papierow wartoscioi*7ch powstajace w zwiazku z uraow^ na

realizacj? programu. projektu lub zadania fmansowinego z udzialem irodkow, o ktotych rnowa w art 5 ust 1 pkt
2 usuwy be: wzgledu na stopieii finansowania ivmi trodkami

w tym wzwiazku 7juz zawarta umow^ na iralizacjf programu, projektu lub zadania

Przychody z tylulu kredylow, pozyczek, emisji papierow wartosciowych powstajace w zwiazku I zawarta po dniu

1 stycznia 2013 r umow^ nareahzacj? progiamu, projeklu lub zadania finansowanego wco najmmej 60%
irodkami, o klorych mowa w art. i ujt 1 pkt 2 usbwy

w tym wzwiazku zjuz zawarta umowa na realizacje programu, projektu lub zadanu

Ktmtj doiycz^ce przfj^ci* i ip)»t» zobowiauh po simudiifln>fh puhlic/nych zaklidirh opitki zdrawoiiuj
onz pokrvcia ujemntgu wynifcu

Kwota zobowiazan wynikajacych z przejeciaprzezjednostkesamoizadu lerylonalnego zobowiazari po
hkwidowanvch i ptzeksziatouiycti samodzielnych zakladach opieki zdrowotnej

Dochody budzeiowe i tytutu dotacji celowej z budzttu paiisrwa, o kiorej mowa win I96ustawyz dnialS
kwietnia 201 1 t o dzialalnosci leczniczej (Dz U Si 1 12, poz 654 z pozn zm )

Wysokosc zobowiazah podlegajacych umorzeniu, o Ltorym mowa wan 190 ustawy o dzialalnosci liczniczej

Wydatki na splale przejetych zobowiazari samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej

przeksztalconegu na zasadach okreslonych w przepisich o dzialalnosci leczniczej

Wydatki na splatf przej«tyi± zobDwiizari samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej likwidowanego
na zasadach okre^lonych w przepjsach o dzialalnosci leczniczej

Wydatki na splat? zobowiazan samodzielnego publicznego zakfadu opieki idrowomej przejftych do konca 201 1
r na podstawie przepisow o zakladach opieki zdrov-mnej

Wydatki biezace na pokr>cie ujannego wyniku finansowego Simodzielnego publicznego zakladu opieki
ztbowotnej

Dant uzupehiiiĵ re o dlueu i jtgd iplicic

Splaly ral kapilalowych oraz wykup papi«6w wartosciowych. o klorych mowi w pkt 5 1 , wynifcajace wylacznie

z tytutu zobowiazan juz zaciagmetych

Kwota dhigu, ktorego planowani splau dokona sie z wydttkow budzetu

Wydatki zraniejsisjace dlug, w lym

spiala zobowî zari wymasalnvch z lal poprzedmch. innych niz w pkt 143.3

zwifzane i umowami zaliczanymi do tvtulow dluznych wliczanych do paristwowego dtugu publicznego

wyptaty z tyiutu wymagalnvch poreczeri j gwartncji

Wynik operacji mekasows'ch wptywajacych na kwolf dtugu ( m in umorzeiiia, roznice kuraowe)

Dane doty nice emiNmanych abligiii'ji pnvchodomch

2021

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

I

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

I

1700000.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

I

2(122

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

I

1 650 712,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t

PRZEWODNICZACY
RADY

Strofia6z6



RADA GMINY KK/Y2ANOW
99-314 Krzyzanbw

woj, (odzkie
tel. (024) 356-29-10, lax (024) 356 29 00

WYKAZ PRZEDSI^WZI^ DO WPF NA LATA 2017-2020 Zateicznik nr 2
doUchwaty NrXVII/192/2017

Rady Gminy Krzyzanow
zdnia 2 06.2017 r.

kwoty w zt

Lp.

1

1.

l.a

l.b

I . I

1.1.1

1.1.2

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1-3.2.1

1.3.2.2

1.3.2.3

1.3.2.4

1.3.2.5

1.3.2.6

Nazwa i eel

:

Jednostka

odpowiedzialna
lub koordynujaca

program

3

Okresrealizacji
programu

od

i
do

•-
Wydatki na przedsiewziecia - ogotem (1.1+1.2+1 3 )
z lego;

- wydalki biezace

- wydalki majatkowe

Wydalki na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziatem srodkow, o
ktorych mowa w art. 5 list. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z
2016r.poz. I870),ztego:

- wydatki biezace

- wydatki majatkowe

Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partncrstua publiczno-prawnego,
ztego

- wydatki biezace

- wydatki majatkowe

Wydalki na programy, projekty lub zadania pozostale(inneniz wymienioe wpkt 1.1. i 1.2.),

z lego;

- wydatki biezace

- wydatki majatkowe

Wykoname dokumentacji. budowa parkingow i chodnika w Lekach
Koscielnych

Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Ktery wraz z
budowa sieciowego zbiormka wody pitnej oraz pompowni sieciowej
w m Siemienice am.K.rzvzan6w

Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2 1 12E

relacn Mlogoszyn-Kterv
Wykonanie dokumentacji i montaz przydomowych oczyszczalni
sciekort w mieisconosciach poio?.on>ch na tereme Gmmy Krzvzanow
Wykonanie dokumentacji i termomodemizacja budynkow straznic
OSPKterviOSPWarv

Opracowanie studium wykonalnosci.planow funkcjonalno-
uzytkowych oraz montaz instalacji fotowoltaicznych na budynkach
uzytecznosci publiczneji budynkach indywidualnych mieszkahcow
gminy Krzyzan6w

Urzad Gminy

w Krzyzanowie

Urzad Gminy w

Krzyzanowie

Urzad Gminy w
Krzyzanowie

Urzad Gminy w
Krzvzanowie

Urzad Gminy w

Krzvzanowie

Urzad Gminy w
Krzyzanowie

2014

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2018

2018

2018

2017

2018

Laczne naklady
fi nan so we

6

12592078,00

0,00

12592078,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12592078,00

0,00

12 592 078,00

730 452,00

1 709 690,00

4 894 700,00

2 858 830,00

732 970,00

1 665 436,00

Limity wydatkow poszczegolnych latach

(wszystkie la la)

2017 r.

7

4 525 200,00

0,00

4 525 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 525 200,00

0,00

4 525 200,00

715200,00

0,00

2 308 000,00

0,00

680 000,00

822 000,00

201 8 r.

8

7804911,00

0,00

7804911,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7804911,00

o.on

7804911,00

0,00

1 603 000,00

2 550 000,00

2 830 000,00

0,00

821911,00

201 9 r.

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oa

2020 r.

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

, !MH

Limit
zobowiazari

1!

12330111,00

0,00

12330111,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12330111,00

0,00

12330111,00

715200,00

1 603 000,00

4 858 000,00

2 830 000,00

680 000,00

\***im



RADA GMINY
99-314 Krzyzanov Zataczniknr3

do Uchwaly Nr XVII/192/2017
Rady Gminy Krzyzandw

zdnia2.06.2017r.

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY KRZYZANOW NA LATA 2017-2020

ROK2017

Zwiekszono plan dochodow o kwote 936.380,90 zl, w tym:

dochody biczqce :

- o kwote 358.227,80 zl z tytulu dotacji celowych przekazanych z budzetu paristwa na

realizacje zadari biezacych z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadari zleconych

gminic ( zwiazkom gmin. /wiazkom powiatowo-gminnym) ustawami,

- o kwote 486.000,00 zl z tytulu wplywu podatku od nieruchomosci,

- o kwote 40.000,00 zl z tytulu wplywow srodkow z optat i kar za korzystanie ze srodowiska,

- o kwote 12,10 zt pozostalc dochody,

dochody majqtkowe :

- o kwot$ 30.839,00 zl z tytulu otrzymancj dotacji celowej na realizowany w 2016 r. projekt

pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2158E relacji Sokol-Krzyzanow do wezla autostrady

Al ,,Kutno-Wschod" w ramach Regionalnego Programu Operacyjncgo Wojewodztwa

Lodzkiego na lata 2014-2020,

- o kwote 21.302,00 zl z tytulu sprzedazy dzialki w Kaszewach Dwornych.

Po zmianach plan dochodow ogolem wynosi 16.807.473,50 zt, w tym : dochody biezace

16.641.332,50 zt, dochody majatkowe 166.141,00 zl.

Zwiekszono plan wydatkow majatkowych o kwote 133.000 zl, w tym :

- 8.000 zl na inwestycje pn. „ Przebudowa drogi gminnej w Malewie",

- 90.000 zl na inwestycje pn. ,,Przebudowa budynkow komunalnych w Pawlowicach,

Krzyzanowku, Lekach , Kterach, Waiach i Siemienicach",

- 35.000 zl na zadanie inwestycyjne pn." Wykonanie dokumentacji, budowa parkingow i

chodnika w Lekach Koscielnych".



Zmnicjszono plan wydatkow majatkowych o kwot$ 67.000 zl z zadania inwestycyjnego pn.

..Wykonanie dokumentacji i przehudowa drogi powiatowcj nr 21 12E relacji Mlogoszyn-Ktery

- I etap",

Zwi9kszono plan wydatkow biczacych o kwote 687.639,90 zl, w lym:

- zadania statutowc - 584.453,32 zl,

- dotacje na /adania biezace - 90.896,00 7.1,

- wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane - 8.190,58 zl,

- swiadczenia na rzccz osob 11/yc/nych - 4.100,00 zl.

Po zmianach plan wydatkow ogolcm wynosi 19.878.820,50 zl, w tym : wydatki biczacc

14.358.820,50 zl , wydalki majatkowe 5.520.000 zl.

Zmnicjszono plan przychodow o kwotv' 182.741,00 zl / tytulu zaciagnictych pozyczek i

kredytow na rynku krajowym. Po /mianach plan przychodow wynosi 3.508.075,00 zl, w tym:

- wolne srodki , o ktorych mowa w art.21 7 ust. 2 pkt 6 ustawy - 353.808 zl,

- przychody z zaciagnictych pozyc/.ek i kredytow na rynku krajowym - 1.663.489,06 zl,

- nadwyzki z lat ubieglych - 1.490.777,94 zl.

Nie dokonano zmian w planic rozchodow.

Zadluzcnic gminy na d/.icn 31.12.2017 r. wynicsie 1.841.569,06 zl.

Maksymalny dopuszczalny wskaznik splaty z art. 243 ustawy o flnansach publicznych z dnia

27.08.2009 r. zostal spelniony.

Nadwyzka z lat ubicglych w wysokosci 1.490.777,94 zl zostanic przcznaczona na :

- pokrycie planowanego deficytu budzctu w kwocic 1.054.049,94 zt,

- udzielenie pozyc/ck i kredytow w kwocic 261.000 zl,

- splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytow - 175.728 zl.

ROK2018

W 2018 roku me dokonano zmian w planach dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow.

Zmniejszono kwotp dlugu o 182.741,00 zl.

Zadluzcnie na dzien 31.12.2018 r. wynicsie 7.200.712,06 zl.

Maksymalny dopuszczalny wskaznik splaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia

27.08.2009 r. zostal spelniony.



ROK2019

W 2019 roku nie dokonano zmian w planach dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow.

Zmniejszono kwote dlugu o 182.741,00 zl.

Zadluzenie nadzieri 31.12.2019 r. wyniesie 5.150.712,06 zi.

Maksymalny dopuszczalny wskaznik splaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia

27.08.2009 r. zostal spelniony.

ROK 2020

W 2020 roku nie dokonano zmian w planach dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow.

Zmniejszono kwote diugu o 182.741,00 zl.

Zadluzenie na dzieri 31.12.2020 r. wyniesie 3.350.712,06 zl.

Maksymalny dopuszczalny wskaznik splaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia

27.08.2009 r. zostal spetniony.

ROK 2021

W 2021 roku nie dokonano zmian w planach dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow.

Zmniejszono kwote diugu o 182.741,00 zl.

Zadluzenie nadzieri 31.12.2021 r. wyniesie 1.650.712,06 zl.

Maksymalny dopuszczalny wskaznik splaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia

27.08.2009 r. zostal spelniony.

ROK 2022

W 2022 roku nie dokonano zmian w planie dochodow i planie przychodow.

Zmniejszono plan wydatkow biezaeych o kwot$ 712,06 zl.

Po zmianach plan wydatkow ogolem wyniesie 14.634.287,94 zl, w tym: wydatki biezace

14.634.287,94 zl, wydatki majatkowe 0,00 zl.

Zwiekszono plan rozchodow o kwote 712,06 zl.

Zadluzenie na dzien 31.12.2022 r. wyniesie 0 zl.



Maksymalny dopuszczalny wskaznik splaty z art. 243 ustawy o fmansach publicznych z dnia

27.08.2009 r. zostal speiniony.

W zwi^zku z caJkowitq spfata zadtuzenia w 2022 roku nic sporzadzono prognozy finansowcj

na 2023 rok.

PRZEWODNICZACY

Wi


