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GMINY GOZD

l. GŁowNezaroŻeNn PRZYJĘTE Do oPRAcoWANlA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata
2014-2019 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do
za ci ąg n ięc ia zob owiązań .

Przy opracowaniu WPF opańo się na Wytycznych Ministra Finansów dotyczących
załoŻen makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek
samorząd u terytoria lnego.

Przyjmując załoŻenia do opracowania WPF opańo się równiez na danych
historycznych W zakresie poszczególnych żrodeł dochodów i kategorii wydatkow
przyjmując za punkt odniesienia wańości faktyczne wykonane w latach 2011 _2012'
Uwzględniono tez wykonanie budżetu za trzy kwartały 2013 roku, oraz załoŻenia
prognostyczne ustalone na podstawie : analizy ksztaftowania się Źrodeł z ktorych Gmina
pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach zgodnie z przepisami prawa oraz
uchwałami Rady Gminy, podjętymi lub przewidzianymi do podjęcia'

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących
projektowania budŻetu zawartych W ustawie o finansach publicznych, ustawie o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
uchwałach Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania
się sytuacji finansowej Gminy i przewidywanych tendencji rozwoju.
Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wańościach zgodnych z
uchwałą budzetową na ten rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w horyzoncie najblizszych 4 lat 1tzolł-zolz]
przyjęto następujące wielkości wskaznikow makroekonomicznych:
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od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodÓw i wydatkow uznĄąc, ze planowanie
większych wzrostow na okres dłuŻszy obarczone jest zbyt duŻYrnqzykiem błędu._

II. PROGNOZOWANE DOCHODY
ZałoŻono wzrost dochodów zgodnie z wielkościamiwskaźników makroekonomicznych z
uwzględnieniem zmian'
Na dzień spoządzenia prognozy tylko w 2014 roku planuje się sprzedaŻ majątku ( grunty)
nie planuje się natomiast wyzbywania majątku w następnych latach. Planuje się
natomiast pozyskiwanie środków na wydatki majątkowe tj, głownie pozyskiwanie dotacji
majątkowych.



1. Dochody bieżące
W okresie objętym prognozą, w dochodach biezących ogołem w ciągu ostatnich trzech lat
istnieje prawidłowość poleg{ąca na tym, ze największy wpływ na poziom tych dochodow
mają: subwencje, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne W tym podatek od
nieruchomości, udziały we wphywach z podatku dochodowego od osob fizycznych.

Subwencja ogólna
Planowaną na 2014 r subwencję ogólną przyjęto w wysokoŚci podanĄ przez Ministra
Finansów, pismem nr: ST3/4820l10l2o13 z dnia 10 pażdziernika 2013r .W kolejnych
latach 2015 _ 2017 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w
2014 roku i obowiązujące przepisy W tym zakresie z uwzględnieniem przyjętych
wskaŹników inflacji' Planowane wpłyruły w ramach tej grupy dochodów przedstawia się w
tabeli ponizej:

'I
Wyszczególnienie i Kwotywlatach

'rl
2014 2015 2016;:]

Subwencja ogólna i 14 043 858 i 14 394 955 i 14754 830

Podatki i opłaty lokalne
Bazą wyjściową do ustalenia wpływow z podatkow i opłat lokalnych są Wpływy z tych
dochodów w latach poprzednich.
Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości.
Do wazniejszych Źrodeł dochodów naleŻą teŻ Wpływy z pozostałych podatkow i opłat
lokalnych, lecz znaczną część tych kwot stanowią Wpływy z tzw. ,,opłaty śmieciowej''.
W latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju żrodeł o wskaŹniki
średniorocznej inflacji z tym, ze wpływy z podatku rolnego pozostawia się na"obecnym
poziomie, gdyz trudno tu wyrokowaÓ wzrosty z uwagi na podstawę naliczania tego
podatku.
Planowane wpływy z tytułu tych dochodów kształtują się w sposób następujący:
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Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób tlzycznych i prawnych
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PlT) oraz od osób

2017

15 123 70A



prawnych (clT) naleŻądo najbardziejwraŻlivvych na zmiany w koniunklurze gospodarczej'
Ministerstwo FinansÓw zaleca aby poziom dochodow z tytułu udziałow we wpływach z
podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane
przez Radę Ministrow, takich jak; PKB, ceny towarow i usług, pzeciętne wynagrodzenie,
dostosowując je do sytuacji w gminie.
Wptywy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2014
W wysokoŚci podanej przez Ministra FinansÓw, W kwocie 1.993.828zł. W latach
następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 2,5oń, czyli na poziomie
przyjętego wskaŹnika inflacji.
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane
w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok, następnie utrzymano ich na obecnym
poziomie, gdyz wielkości te nie są istotne dla budzetu.

Wyszczególnienie

Udziały w podatku
dochodowym od osób
fizycznych

Udziały w podatku
dochodowym od osób
prawnych

Kwoty w latach

2415

2 043 000

2016

2 094 000

2 000 2 000

2017

2 147 000

2 000

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST' płatności ze
środków europejskich

Na rok 2014 kwotę dotacji na zadanla z zakresu administracji rządowej i dochodów
związanych z realizaąązadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości
zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego i zgodnie z informacją otrzym*lą
z Krajowego Biura Wyborczego, następnie planuje się wzrost dotacji w wysoko€ci 2,5 oń 

.

Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2014 roku' Nie
uwzględniono zmiany przepisów w tym zakresie.

Dotacje na zadania własne na rok 2014 przyjęto w wysokości ustalone1przez Wojewodę
Mazowieckiego' Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 2,5oń. Jako
wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2014 roku'

Dotacje celowe z budżetu innych JST nie planuje się gdyz obecnie nie występują.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art.S ust.l pkt2 i 3 u.f.p. Dochody w ramach.tęj grupy zaplanowane
zostały na podstawie juz zawańych umów i zgodne są z harmonogramerfl finansowania w
latach 2014-2015 zadania pn. ,,lnternet w gminie Gózd _sz@nsą na lepsze jutro''
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka POIG 8.3,
oraz realizowanego w latach 2012-2014 roku projektu systemowego pod tytułem
Reintegracja społecznai zawodowa ,,Szansa'' realizowanego W ramach priorytet Vll
Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, poddziałanie7'1.1 Rozwoj iupowszechnianie3ktywnej integracji przez oŚrodki
pomocy społecznej.



Wyszczególnienie

Dotacje celowe na zadania z zakresu
ad m i n i stracj i rz-ąd 9w-ej

Dotacje celowe na z3da1i1wl1sn9

Dotacje celowe z budżetu i'nnvch Js]
Dotacje celowe z UE na
przedsięwzięcia finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
ań. 5 ust1 pk!2 i 3 t1.f.p]
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2. Dochody majątkowe
W ramach iej grupy dochodów w 2014 roku zaplanowane zostały:
- dochody ze sprzedazy majątku w kwocie 100.000zł,
Natomiaśt w roku 2oi4 i w latach następnych zaplanowano dotacje na inwestyi1e z
budzetu państwa, z budŻetów innych JST, Z programów finansowanych z udziałem

środków, o ktorych mowa w ań. 5 ust. 1pkt2 i3 u'f'p.

Wpływy ze sprzedaży majątku
oócńoóy ze spzed aŻy majątku są determinowane koniunkturą W gospodarce, w tym

przede wszystkim na rynku nieruchomości' obniŻone tempo wzrostu gospodarczego
w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomoŚci, co
przedkłada się negatywnie na wielkośó dochodów z tego tytułu. Dokonano 9."l:
posiadane go przezóminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaz - prunty. W
iatach 2044 i następnych Gmina nadal będzie prowadziła działania W zakresie
racjonalnego wykorzystania majątku W celu uzyskania jak najlepszych efektow

ekónomicInych.'Łączne Wpłyvvy w ramach tej grupy dochodow W poszczegolnych latach

ntowano w poniżei tabeli:

Wyszczególnienie

2014 
i-'- - |
I

l

100 000,

2016

Wpływy ze spzedaży majątku
(grunty w Grzmucin, Drożanki i Klwatka]- -i
Środki na zadania inwestycyjne z dotacii celowych w 2014 roku zaplanowano na
podstawie zawańych przez Gminę umów o dofinansowanie proje'ktow inwestycy,inych,

W tym w szczegÓlności projektów realizowanych przy współudziale9 środków z UE.
W ramach środkow zagranicznych realizowane będą następujące zadania:

Rok 2014
. zadanie z zakresu dostępu do infrastruktury szerokopasmowego internetu

-operacja pn. ,,lnternet dla wszystkich _umoŻliwienie dostępu do

szerokopasmowego lnternetu mieszkańcom zterenu gminy Gózd'' kwota 422'685zł

środki UE,

Kwoty w latach



Zaplanowano rownieŻ dochody z tytułu zrealizowanego w 2013 roku ze środków

własnych Gminy

o UTWoRZENIE TRZEcH PLAcoW ZABAW DLA DZlEcl W MlEJScoWoŚcncH
GRZMUCIN, KIEDRZYN, KŁoNoW GM|NA GozD kwota 57.45ozł

ZałaŻono, Że począwszy od roku 2015 Gmina corocznie pozyska kwotę 1.070.000zł z
przeznaczen iem na inwestYcje.
W zot 5 roku zaplanowano, Że Gmina uzyska również refundację na realizowane w 2014

roku zadanie z zakresu Rozbudowy oczyszczalni ścieków w GoŹdzie kwotę 1.251'200zł,

ktorą przeznaczy na spłatę poŻyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w/w

zadania.

W 2o16 roku zaplanowano, Że Gmina uzyska refundację w kwocie 255.000zł w związku
z planowaną W latach 2013-2016 realizaĄązadania pn. Przystosowanie budynku

świetlicy w m. Klwatka.

Łączne planowane Wpływy w ramach tej grupy dochodow W poszczególnych latach

zaprezentowano w tabeli Ponizej:

III. PROGNOZOWANE WYDATKI
Prognoza wydatków opańa została o przewidywane wykonanie 2013 r, które przedstawia

się następujące:

2013

L.p. Treść J.m. I Przewldywane
wykonanie

- irłc_J łłe,os
21 472291,05

12Ę40170'59

196 000

1762 783,50
,-a -

3 054 939,61

70 000

2 362 387,59

4 017 155

52 996,93

0

Wyszczególnienie

Dotacje ceIowe n" i"ł",'i" in*"=tvcyjne
w tym:

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w ań. 5 ust.l pkt 2 i 3

u.f.p.

Kwoty w latach

2014i2015:2016--'
I

{ 680 535 i 2321 2oO t o7o ooo
I
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480 135 t, 1 251 200 255 000

2017

1 070 000



Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu mozliwości dochodowych, jednak 
. z

uwzględnieniem analizy zadań biezących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności

tych zadań wynikającej zprzepisow obowiązującego prawa'

ń'ogno'ę opańo na zaioŻeniu określonym W art' 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych

polJgająóym na zachowaniu relacji, iz planowane wydatki biezące nie mogą przewyŻszac

bocn-oóow biezących powiększonych o nadwyzkę budzetową z lat ubiegłych i wolne

środki.
W związku z powyŻszym w latach 2014-2019 załoŻono ograniczenie fakultatywnych

wydatków biezącyóh ń cetu wypracowania jak największej nadwyzki operacyjnej

pi...nr".onej ni zadania inwestycyjne ispłaty poŻyczek i kredytow-

Ńa 201a r wydatki ogółem zaplanowano W kwocie 28 878 002zł, w tym na biezące

22.419'181zł i majątkowe kwota 6 458 821zł.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie obecnie

zawańych umow-o pracę z uwzględnieniem zmian na koniec 2013r. Na wydatki na

wynagioozenia i pochodne od wynagrodzeń nie planowano Wzrostu w 2014 roku jednak

od zOl5 roku planuje się wzrost wynagrodzeń na poziomie inflacji.

Pozycja ,,Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.-"_.t'' obejmuje tylko

wyoitr<i pi"nó*"n" w rożdziale 75022- Rady Gmin i rozdziale 75023- Urzędy Gmin'' Na

wydatki związane z funkcjonowaniem organow Gminy przewiduje się wzrost na poziomie

inhacji zgodńie z przyjętymi załoŻeniami pzewidzianymi W prognozie makroekonomicznej
budżetu państwa.

W wydatkach rzeczowych rowniez planuje się wzrost na poziomie inflacji'
rwoiy dotacji udzielonych z budzetu Gminy przyjęto na podstawie obecnych kwot z
uwzgiędnieniem inflacji. Zaplanowano równieŻ dotacje dla podmiotow spoza sektora

finansów publicznych na realizaĄę zadań własnych Gminy.
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonograrpw spłat

zatiągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytow, pozyczek.
W budzecie nie planuje się kredytow komercyjnych, a dla odsetek od zadłuŻenia
istniejącego jak i zadłuŻenla prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WlBOR6M
bez powiększania jej o marŻę kredytową
Nie planuje się wydatkÓw z tytułu poręczeń.

Pozycja wydatki bieżące objęte limitem alt.226 ust.4 ustawy o finansach
puuiicinycń _ wykazano tu umowy ujęte w wykazie przedsięwzięÓ (załącznik nr 2 do

uchwały)1dotyczące programow realizowanych przy pomocy środków UE.
Umowy'ktoryóh realizaĄa w roku budzeto1vym i w latach następnych jest niezbędna do

zape*nienia ciągłości działaniajednostki i z których wynikające płatności laykraczająpoza
rok budżetowy zostały pominięte tj np.:

- dostawę mediów_ (prąd, gaz, woda), usługi telekomuriiiGcyjne"- (tel.staejonarne,

komorkowe, internet), dostawę opału, paliwa itp.

W treści uchwały zawańo stosowne upowaŻnienie dla
k ierown i kóW n a za pewn ien ie ci ągłości działania j ed nostek.

organu wykonawczego i

Wydatki majątkowe
wyoatt<i ma;ątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich
prźedsięwziĘó o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne

realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2014 - 2016
W roku 2014 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 6 458.821'zł, w tym



Wspołfinansowanych ze środków z UE kwota 3'924'962zł' W ramach wieloletniej prognozy

finansowej uwagę zwracają zmiany W strukturze Źrodeł finansowania wydatkow

majątkowych. W początkowych latach prognozy dominuje finansowanie środkami z UE,

oraz W znacznym stopńiu środkami dłuŻnymi- zaciągnięcie długu planuje się tylko w roku

2014. Zaplanowano teŹ dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 100.000zł
Począwszy od roku 2016 głównym Źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyzka

operaóyini olaz corocznie załoŻono, Że Gmina pozyska kwotę 1'070.000zł z
przeznacze niem na inwestYcje.'Biorą" 

pod uwagę powyzsze ustalenia prognozowane kwoty planowanych wydatkÓw na

lata 20 1 4-2O 17 r' p rzedstawi aj ą s ię n astęp ująco :

22485000 t
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12712 000 t
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13 030 000

195 000

135 000

2017

24 890 801

0

23 196 000

13 356 000

200 000

100 000

0

2 s83 000

1 694 801
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2 403 472
l

2 463 000 l 2 525 000
i
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I

1 547 056 I 1 633 9812.

lV. PRoGNozoWANE PRzYcHoDY I RozcHoDY BUDŻETU

Wielkości przychodow i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia ponizsze

zestawienie:

Lp. Treść 2018
ł--
. ZSSgtSOO
I

' 25117156

2019:-'
, 25591600

'l

2516{600ł -''-
430000

430000

430000

1.

2.

3.

4.

474444,
;

l

5.



Jak wynik a z powyŻszej tabeli w roku 2014 planuje się deficyt w wysokości 3 401 200zł,

natomlast w kolejnych lótach nadwyzki budzetowe niezbędne do spłaty zobowiązan.

Nie jest planowańj natomiast do udzielenia zbudŻetu Żadna poŻyczka"

Przychody budŻetu Gminy w 2014 r w kwoci e 3 781 949 zł zostaną przeznaczone na

sfinansowanie plano*anego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych

w latach ubiegłych kredytów i pozyczek' W planowanych zobowiąza11ach załoŻono, Że w

2013 roku Gmina nie bęózie zaciągała planowanego w kwocie 100.000zł długu.

W latach 2o14-2a19 cmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty

rat kredytow i poŻyczek. iozchody podlegające wyłączeniu w związku planowaną

realizai1Ąprojektu z'udziałem środków, o których mowa w ań. 5 ust. 1 pkt 2 u'f 'p. planuje

się w 2015 roku.
Nie przewiduje się umorzenia poŻyczek.

V. PRoGNozA DŁUGU
Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w ań. 243 ustawy

o finansach PublicznYch.
Kwota wykazanalako dług na koniec kazdego roku jest wynikiem działania: dług z
poprzedńiego roku + zaciĄgany dług _ spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu

związxow oó t<torycn naleil1Gmina. Na dzień sporządzenia prognozy Gmina nie posiada

informacji o długu anńązków do ktÓrych naleŻy'
Sposób łin"nsó'"nia długu - przyjmuje się, ze dług 6ego spłata) jest finansowana W

pienłszej kolejności z nóo*yzxi 
-6udzetowej, 

wolnych środkÓw olaz nadwyzki z lat

poprzednich.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budzetów jednostek samorządu terytorialnego

od 2a14 roku zasiośo-ńnie będą miały przepisy arl. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 roku o finansach publicznych.
obowiązuje zasada zrównowaŻenia budŻetu W części biezącej Zgodrue 'z ań.242

obowiązujacej ustawy o f' p. nie moŻna uchwalić budzetu w którym planowańe wydatki

biezącó są v\ryZsze niź planowane dochody biezące powiększone o naduryżkę budzetową

z lat ubiegłych iwolne środki.
Zgodnie ź'art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

oinina nie będzie mogła uchwaliÓ budŻetu, ktorego realizacja spowoduje, Że w roku

budzetowym oraz w ńazdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczone1 na

obsługę z'adłuŻenia (suma śpłat rat króoytow i pozyczek, wraz z naleŻnymi w danym roku

oosetlimi) do dochodów ogołem budzetu przekroczy Średnią arytmetyczną z ostatnich

trzech lat ielacji jej dochodów biezących powiększonych o dochody ze sprzedazy majątku

oraz pomniejsźonych o wydatki bióźące, do dochodów ogółem budzetu. Nowy sposob

lirnitowania zadłuŻenia opańy jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o

dochody ze sprzedazy majątku.
lndywidlalny wskaŹńit oja danej gminy liczony jest jako śrędnia a-rylmetyczna z 3

ostatnich lat przy zastosowaniu następującego Wzoru: ::

Dochodv bieŹace + dochodv ze spzedaŻv maiatku - vwdatki bieżace
Dochody ogółem

Wskaźnik ten ogranicza spłatY wraz z odsetkami w danym roku. Jego indywidualność

polega na tym, zó w danym roku budzetowym w danej gminie lub innejj' s' t'

Ratv + odsetki
Dochody ogołem



powinny być mniejsze lub równe niz w/w średnia arytmetyczna liczona z 3 lat.

Relacja o ktÓrej mowa w ań. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w
załączniku nr 1

Nalezy mieć na uwadze, Że dopuszczalny indywidualny wskaŹnik wyliczony dla gminy jest
znacznie niŻszy niz obowiązujący dotychczas (15%)
Wańość relacji obowiązująca od 2014 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń
zaprezentowano w tabeli ponizej:

Lata objęte i r -^.-._-^: i oopu"zczalny maksymalny wskaŹnik-_-- --'t-- l WskaŹnik planowanej --:zadłużenie ] J'' .::;^-:- -' ; zadłużenia wyliczony wg. ań. 243 w
m i spłaty zadłużenia o-ńrciu o plan 3 kwańałów roku 2013

2015 i o/o I 3,68 ! Z,Ol
I .-

2016"%o1 3,MIS,SS
I2017%, 3,135,19- | l, ..1;

2018 ) Yo i 2,09 '1 5,11

2019%i 1,80r5,f9
t-

W latach 2014-2019 indywidualny wskaŹnik zadłuŻenia kształtuje Się ponizej
dopuszczalnego wskaŹnika poziomu określonego W Wymienionym pzepisie'
W latach 2015-2019 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc

w planowanym poziomie zadłuŻenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono
jedynie spłaty rat kredytow wynikające z harmonogramów spłat zawańych W
dotychczasowych umowach kredytowych i planowanym do zaciągnięcia umowach 2014r.

Vl. W|ELoLETNIE PRzEDslĘWzlĘclA BlEącE l MAJĄTKoWE
w 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 6.957.263,32zł, w tym
na wydatki biezące 944.442,32zł, a na wydatki majątkowe 6'012.821zł.
Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera
załącznik nr 2 do uchwały. Nie wprowadza się nowych przedsięwzięó do realizacji, lecz
wydłuza się okres realizacji do 2016 roku W przypadku planu zagospodarowania
przestrzennego i przystosowania budynku świetlicy w Klwatce dla potrzeb XXl wieku, oraz
dla projektu Reintegracja społeczna i zawodowa ,,Szansa'' wydłuza się okres do 2015 roku
z uwagi na interpretacje przepisow dotyczących terminu wypłat dodatkowego
wynagrodzenia rocznego przysługującego za 2014 rok.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako Suma wydatków
przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począWszy'd 201s roku fo końca
okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłośÓ przedsięwzięó wieloletnich w załącznlku nr 2
uwzględniono równieŻ zadania, które W latach poprzednich posiadały status
przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizaĄi kończy się w roku 2014. W tym
przypadku nie określono limitu zobowiązań dla tych zadań. W ramach przedsięwzięć
okreŚlonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2019 wykazano
kwoty wynikające z realizacji zadań biezących i inwestycyjnych finansowanych ze Środków

d:

UE, ze środkow własnych oraz środków budzetu państwa.
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