Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Śmigiel na lata 2019-2029.
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029:
Zwiększenie dochodów w 2019 r.
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
Zwiększenie dochodów majątkowych
Zwiększenie wydatków w 2019 r.
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
Zwiększenie wydatków majątkowych
Deficyt (plan) po zmianach
Zwiększenie rozchodów

3 194 308,23 zł
262 123,15 zł
2 932 185,08 zł
434 308,23 zł
50 897,27 zł
383 410,96 zł
-1 716 450,00 zł
2 760 000,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Przebudowa boisk sportowych
w Starym Bojanowie - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku,
stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.
23 listopada 2016 roku Gmina Śmigiel zawarła z Zarządem Województwa
WIelkopolskiego (działającym jako Instytucja Zarządzajaca) umowę o dofinansowanie
projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu
(Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną)"
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zadanie zostało juz ukończone. W grudniu 2017 roku Gmina Śmigiel wyemitowała
obligacje w związku z umową zawartą na realizację zadania finansowanego ze środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Środki stanowiły
zabezpieczenie płynności budżetu w związku z wydatkami poniesionymi na realizację w/w
przedsięwzięcia, które to wydatki miały zostać pierwotnie zrefundowane.
Środki stanowiące refundację wpłynęły na konto bankowe Gminy Śmigel
w dniu 17 kwietnia 2019 r. W związku z powyższym Gmina zamierza dokonać
wcześniejszego wykupu obligacji w łącznej kwocie 2.760.000,00 zł (których termin
zapadalności został określony pierwotnie na lata 2024,2025 i 2027). Działanie to jest
ekonomicznie uzasadnione, pozwala na obniżenie poziomu zadłużenia oraz kosztów
obsługi zadłużenia.
W związku z powyższym, w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarto odpowiednie
modyfikacje. Zastosowano także wyłączenie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych (w części odpowiadającej uzyskanej refundacji na w/w zadanie,
przeznaczonej na spłatę wyemitowanych wcześniej obligacji) oraz z art. 243 ust. 3a ustawy
o finansach publicznych (w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy).
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

