
UCHWAŁA NR 291/XXIX/VI/2013  

RADY GMINY LINIA 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 
 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018 
 
 
 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.         

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rady Gminy Linia uchwała co 

następuje: 

 
§ 1 
 

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2018 w treści załącznika    
Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej 
wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości. 

2. Zmienia się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika     
Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia. 
 
§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Objaśnienia wartości przyj ętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2018 

Gminy Linia 
 
 
Dochody 
 
Dochody ogółem na 2014 rok zaplanowano na kwotę 25.460.078,17 zł, w tym: 
 

� Planowane dochody bieżące 23.340.825,63 zł. 
� planowane dochody majątkowe 2.119.252,54 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku         

w kwocie 197.004,54 zł 
 
Wydatki 
 
Wydatki ogółem na 2014 rok zaplanowano na kwotę 23.576.409,69 zł. w tym wydatki 
bieżące stanowią kwotę 22.073.269,74 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na 
podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W 2010 r. zaciągnięto 
pożyczkę z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 1.075.000 zł. z terminem spłaty do 
31.03.2016. r., w 2011 r.  dwie pożyczki na kwotę 740.000 zł. z terminem spłaty  do 
30.09.2016 r., w 2012 r. zaciągnięto pożyczkę w wysokości 1.000.000,00 zł. z terminem 
spłaty do 31.10.2017 r.  W dniu 24.06.2013 r. Zarząd WFOŚiGW podjął .uchwałę o 
umorzeniu dniem 30.06.2013 r. kwoty 200.000,00 zł. tj. 20% z w/w  pożyczki, umorzenie to 
dotyczy 8 i 9  raty. W 2013 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 44.890,00 zł. 
z terminem spłaty do 31.12.2014 r. W 2013 r. uzyskano przychody z tytułu zaciągniętych 
pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej w wysokości 1.319.378,48 zł.   
Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w ramach przedsięwzięć udzielono dla 
Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku w latach 2011-
2013 w kwocie po     9 734 zł oraz w 2014 roku w kwocie 8 679,99 zł w celu pozyskania 
środków w ramach inwestycji pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta 
Błękitna Kraina” w Czarnówku. 
 
Kwota nadwyżki planowanej w roku 2014 wynosi 1.883.668,48 zł, którą przeznacza się na 
spłatę zaciągniętych pożyczek. 
 
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej 
na lata 2014-2018 wykazano kwoty wynikające z zawartych  umów. 
 
Przychody 
 
Planuje się przychody w kwocie 284.000,00 zł, w tym: 

� przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 284.000, 00 zł, 

 
Rozchody 
 
Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych 
pożyczek i kredytów w 2014 roku w kwocie  2.167.668,48 zł, w 2015 – 552.000,00 zł,                     
w 2016 – 348.500,00 zł, w 2017 – 100 000,00 zł. 



Wynik bud żetu 
 
Pozycja 3 „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „dochody ogółem” a 2 
„wydatki ogółem”. Kwotę długu obejmuje kolumna nr 6  załącznika nr 1 do projektu uchwały 
o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2018. 
Przeznaczenie prognozowanej  nadwyżki budżetowej  ujęto w kolumnie nr 10 do projektu 
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2018. 
Wydatki inwestycyjne kontynuowane występują tylko w latach 2013, 2014, a w latach 
następnych nowe wydatki inwestycyjne. 
 
 


