
       Załącznik Nr 3 do URG Nr XXX/220 /13 z dn.18.12.13r 

 

 Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) przedkładam projekt "Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bolesławiec na lata 2014 - 2017" obejmujący wykonanie w latach 2011-2012 i III 

kwartale 2013 roku, przewidywane wykonanie roku 2013, prognozę na lata 2014 - 2017 oraz 

wykaz planowanych przedsięwzięć  na lata 2014 - 2017. 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozowane dochody i wydatki, wynik 

budżetu (finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki), prognozowane przychody  

i rozchody. 

 Opracowując powyższą prognozę przyjęto stały wskaźnik wzrostu do prognozowania 

wszystkich dochodów i wydatków w wysokości 2 % w stosunku do roku poprzedniego.    

 Prognozowana struktura wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe  

w latach 2014 - 2017 przedstawia się następująco: 

Nazwa 2014 2015 2016 2017 

wydatki bieżące 76,82 % 83,48 % 86,70 % 86,02 % 

wydatki 

majątkowe 

 

23,18 % 

 

16,52 % 

 

13,30 % 

 

13,98 % 

 

 W roku 2014 – 2017 Gmina będzie kontynuowała realizację dwóch wieloletnich 

programów inwestycyjnych. Są nimi: budowa placów zabaw dla dzieci i budowa 

wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w każdej wsi. Ponadto               

w prognozie przedsięwzięć ujęto następujące zadania inwestycyjne: 

1. kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej wsi: Nowa Wieś i Lipiany - lata 2012 - 2014, 

2. kontynuacja budowy Domów Ludowych we wsiach: Kraśnik Dolny, Ocice, Trzebień – 

lata 2012 – 2014, 

3. budowa Domu Ludowego we wsi Nowa Wieś – lata 2013 - 2015, 

4. budowa Domu Ludowego we wsiach: Stara Oleszna i Suszki – lata 2014 - 2015, 

5. budowa Domu Ludowego we wsiach: Bolesławice i Krępnica – lata 2016 - 2017, 

6. rozbudowa Domów Ludowych we wsiach, Kraśnik Górny, Nowa - lata 2013 - 2015, 

7. rozbudowa Domów Ludowych we wsiach: Kraszowice, Łąka, Łaziska i Stare 

Jaroszowice – lata 2013 - 2016, 

8. budowa budynku socjalnego we wsi Łąka –lata 2010 - 2016 rok, 

9. opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla 

kolonii wsi Trzebień Mały (tzw."Kuba") – lata 2014 - 2015, 
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10. opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 

Bolesławice – lata 2016 - 2017, 

11. opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 

Golnice – lata 2016 - 2017, 

12. partycypacja w kosztach rozbudowy szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie 

Gminy Bolesławiec realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego w ramach projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego 

 i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” – lata 2012 – 2015. 

 Przedsięwzięcia te są ujęte w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec, realizowanych w latach 2014 - 2017". Łączne 

nakłady finansowe na ten cel zamkną się kwotą 23.242.930 zł, stanowiącą w całości wydatki 

inwestycyjne. 

 Przedkładana "Wieloletnia Prognoza Finansowa" i "Wykaz przedsięwzięć" stanowią 

załączniki do przedłożonej Państwu Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2014 - 2017. 

 

 


