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.).
Wprowadzone zmiany uwzględniają zmiany budżetu wprowadzone Uchwałami Nr
XVII/184/2013 z dnia 28 marca 2013 r, Nr XIX/195/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. Rady
Gminy Radziejów oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Radziejów Nr 172/2013 z dnia 10
stycznia 2013 r., Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r., 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.,
Zarządzeniem Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r., Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r., Nr
216/2013 z dnia 9 września 2013 r. i polegają na:
załącznik nr1; w prognozie na 2013 r. zmieniono dane dotyczące dochodów w tym
dochodów bieżących w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
dochodów majatkowych, wydatków w tym wydatków bieżących i wydatków majatkowych.
Zmianie uległ wynik budżetu.
Zmniejszono kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu.
W prognozie na lata 2014-2026 zmieniono dane dotyczace dochodów i wydatków oraz
dostosowano planowane spłat rat kapitałowych do zapisów wynikajacych z zawartych umów
jak różnież z planowanych do zaciągnięcia pożyczek, nadwyżkę budżetową zaplanowano do
wysokości spłaty rat zaciagniętych zobowiązań,
Załącznik nr 2; w wydatkach bieżących oraz wydatkach majątkowych 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. "Realizacja
systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudopwanie
systemu dystrybucji treści edukacyjnych" w ramach działalnia 4.23 Rozwój usług i aplikacji
dla ludności, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013. Udział środków europejskich wynosi 75% wartości projektu. Wkład
własny jednostki samorządu terytorialnego wynosi 25% wartości projektu i stanowi kwotę
721 zł w wydatkach bieżących oraz 22075 zł w wydatkach majątkowych. W ramach projektu
zostaną doposażone szkoły podstawowe Gminy Radziejów w nowoczesne urzadzenia
informatyczne tj. tablice interaktywne wraz z urządzeniami pomocniczymi dla klas IV-VI.
Projekt realizowany będzie w latach 2013-2014.
W wydatkach majatkowych 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 obietktów użyteczności
publicznej w Gminie Radziejów: Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz bibiloteka w
Skibinie, Szkoła Podstawowa w Bieganowie, Szkoła Podstawowa w Płowcach oraz świetlica
wiejska w Bieganowie" w ramach działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony
powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewóztwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
Dokumentacja na ww zadanie została przygotowana z środków własnych Gminy w 2012 r.
Planowany dalszy etap realizacji programu nastąpi w latach 2014-2015 po podpisaniu

umowy o dofiansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Wniosek na powyższe zadanie został
złożony 27 lutego 2013 r. i uzyskał pozytywną decyzję Zarządu Wojwewództwa.
Planowana całkowita wartość projektu stanowi kwotę 1.676.121,00 zł w tym dofinansowanie
z śroków UE stanowi kwotę 1.000.000,00 zł. Na realizację zadania zaplanowano w 2014 r.
zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie
600.000,00zł.
Głównym celem realizacji projektu jest ograniczenie strat ciepłą i ekonomiczne
wykorzystanie energii cieplen poprzez termomodernizację tj. ocieplenie ścian zewnętrznych i
dachów, wymiana nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej.
Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia strat ciepła i zmniejszenia kosztów
utrzymania obiektów.
W wydatkach majątkowych na 2014 rok część c) wydatki na programy, projekty lub zadania
pozostałe - zwiększono plan na przebudowe dróg gminnych z kwoty 500.000,00 zł na kwotę
700.000,00 zł. Zwiększenie nakładów na przebudowę dróg gminnych ma na celu znaczną
poprawę lokalnej infrastruktury drogowej.

