Objaśnienia
Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Stosownie do art 231
ww ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wprowadza zmiany kwot na
realizację przedsięwzięć oraz zmienia zakres ich realizacji.
Wprowadzone zmiany uwzględniają zmiany budżetu wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy
Radziejów Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., Nr
194/2013 z dnia 31 maja 2013 r. i polegają na:
załącznik nr1; w prognozie na 2013 r. zmieniono dane dotyczące dochodów w tym dochodów
majątkowych, wydatków w tym wydatków majatkowych, zmianie uległ wynik budżetu,
zmniejszono kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz skorygowano
przychody i rozchody budżetu.
W prognozie na 2014-2026 r. zmieniono dane dotyczace dochodów oraz dostosowano
planowane spłaty rat do zapisów wynikającyhc z zawartych umów jak rónież z planowanych do
zaciągnięcia pożyczek, nadwyżkę budżetową zaplanowano do wysokości spłaty rat
zaciągnietych zobowiązań,
załącznik nr 2; w wydatkach majatkowych w części a) programy, projekty lub zadania związane
z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy wprowadzono nowe zadanie pn. "Termomodernizacja budynku administracyjnego przy
ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie". Projekt zaplanowano do realizacji w ramach Działania 2.3
Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dofinansowanie środkami RPO wynosi do 85% kosztów
kwalifikowalnych. Celem głównym projektu jest ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej
w budynku. Działanie to jest ukierunkowane na modernizację infrastruktury ochrony środowiska
prowadzącym do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i pyłów do atmosfery
pochodzących
z sektora
komunalno-bytowego.
Zapewnia
zmniejszenie
kosztów
środowiskowych, poprawę efektywności energetycznej oraz korzyści ekonomiczne. Budynek
jest własnością trzech jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa. Powiat
Radziejowski posiadający większościowy udział w nieruchomości będzie Liderem projektu, a
współwłaściciele Partnerami. Łączne nakłady finansowe w części przypadającej na Gminę
Radziejów stanowią kwotę 154.513 zł, z tego na 2013 r. przypada kwota 3.000 zł, natomiast w
związku z planowanym prowadzeniem głównych prac w 2014 r. zaplanowano kwotę 151.513 zł.
Wniosek zostanie złożony w terminie do 26 lipca 2013 r.
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