Informacja o kształtowaniu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory
za I półrocze 2017 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sobienie-Jeziory została uchwalona przez
Radę Gminy Uchwałą Nr XIX/81/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. na lata 2017 - 2020 ponieważ
na ten okres zostały przyjęte limity wydatków przedsięwzięć.
Gmina Sobienie-Jeziory nie zaciągała pożyczek i kredytów.
W ciągu I półrocza została zmieniona:
Uchwała Nr XXII/94/2017
z dnia 30 marca 2017 r.
Zarządzenie Nr 11/2017
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 12/2017
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
Uchwała Nr XXIV/101/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
Dostosowano kwoty dochodów, wydatków, przychodów oraz deficyt budżetu do zmian
wprowadzonych do budżetu gminy.
W kolumnie dotyczącej wykonania 2016 roku zaktualizowano kwoty na podstawie
sporządzonych sprawozdań budżetowych za ten rok.
Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczyły:
- zadania „Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom
niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jeziory transportu i opieki”
zwiększenia limitu wydatków w roku 2018 i limitu zobowiązań.
Zmiana związana z ogłoszeniem przetargu i zawarcie umowy na dowożenie na rok szkolny
2017/2018
- zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na trenie gminy Sobienie-Jeziory”,
w związku z zawartą umową o pomocy z udziałem środków w ramach PROW na lata 20142020 dokonano zmiany źródła finansowania. Zadanie będzie realizowane w ramach
projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
- zadania „Przebudowa drogi gminnej Sobienie Biskupie - Warszawice”, w roku bieżącym
zadanie zostało zakończone, został zmniejszony limit wydatków, zobowiązań i łącznych
nakładów finansowych.
W załączniku Nr 1 informacja o kształtowaniu się WPF przedstawiono wielkości budżetu,
w tym dochody, wydatki i przychody budżetu.
W roku 2017 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (ustalony w oparciu o średnią
arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 14,06%.
Informacje o realizacji przedsięwzięć do WPF przedstawia załącznik Nr 2.
Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sobienie-Jeziory
W ubiegłym roku została wykonana dokumentacja projektowa budowy 86 przydomowych
oczyszczalni ścieków.
W lipcu br. zostanie ogłoszony przetarg i wybór wykonawcy.
Pozostałe przedsięwzięcia realizowane są zgodnie z umowami i terminami.

