Uchwała Nr SOK.0007.1.2022 Rady Gminy Jednorożec
z dnia 27 stycznia 2022 roku
zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.84.2021 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2021
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2022 – 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. 2021, poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy
Jednorożec uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr SOK.0007.84.2021 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2022 - 2032 wprowadza
się następujące zmiany:
1. Tytuł uchwały Nr SOK.0007.84.2021 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2022–2032 otrzymuje
brzmienie: "Uchwała Nr SOK.0007.84.2021 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2021
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2022 – 2029".
2. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec na lata 2022–2029
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jednorożec realizowanych w latach 2022–2025" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały.
4. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jednorożec na lata 2022-2029.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitu zobowiązań i kwot wydatków
na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami
w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego
roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Jednorożec
/-/ Cezary Wójcik

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na rok 2022 przyjęto:
1. Dochody ogółem w kwocie 42.358.397,39 zł, w tym:
- dochody bieżące – 34.432.250,37 zł;
- dochody majątkowe - 7.926.147,02 zł.
2. Wydatki ogółem w kwocie 43.578.844,33 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 33.902.804,70 zł;
- wydatki majątkowe - 9.676.039,63 zł.
3. Przychody w kwocie 2.320.446,94 zł - 1.600.000,00 zł emisja obligacji komunalnych
(planowany wykup 2028 rok - 600.000,00 zł, 2029 rok - 1.000.000,00 zł), przychody z tytułu
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 292.965,50 zł (93.495,93 zł
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych roku 2020, 3.869,57 zł dochody z tytułu
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 195.600,00 zł środki przeciwdziałąnia
COVID-19 "Laboratoria Przyszłości"), 117.161,49 zł przychody z tytułu rozliczenia środków
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków (dochody z tytułu dotacji ERASMUS+), 310.319,95 zł
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
4. Rozchody w kwocie 1.100.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w
Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A.
5. Kwota długu - 7.600.000,00 zł są to obligacje komunalne.
6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2022 roku 5,21 %, przy dopuszczalnej
spłacie 21,22 %.
7. Wynik budżetu wynosi 1.220.446,94 zł - deficyt budżetu gminy, który zostanie
sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanymi przez
Gminę Jednorożec w kwocie 500.000,00 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków
nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w
odrębnych ustawach w kwocie 292.965,50 zł, z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1
pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem
tych środków w kwocie 117.161,49 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217
ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 310.319,95 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2022
I . WYDATKI BIEŻĄCE
- "Erasmus+" - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na 2022 rok w kwocie 149.749,09
zł.
-"Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec
dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części Ulatowo-Pogorzel" - wprowadza się zadanie,
którego celem jest racjonalne kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy
Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2019 2022 w łącznej kwocie 52.000,00 zł, w tym w roku 2022 - 10.400,00 zł.
- "Czyste powietrze" - wprowadza się zadanie, którego celem zadania jest poprawa powietrza
atmosferycznego i kliamtu. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w
latach 2021-2022 w łącznej kwocie 30.000,00 zł, w tym w 2022 roku - 10.919,95 zł.

I I. WYDATKI MAJĄTKOWE
- "Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Małowidz w
gminie Jednorożec" - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na 2022 rok w kwocie
324.642,95 zł. Gmina Jednorożec pozyskała na to przedsięwzięcie dotację z RPO WM 20142020 w kwocie 181.147,02 zł.

