ft
Zatqcznik Nr 2 do Uchwaly Nr IV/19/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Obja gnienia przyjytych w wieloletniej prognozie finansowej wartogei

1. Opis zasad prognozowania dochodOw
Wskainiki uwzgfednione w wreloletniej prognozie finansowejDochody:
•

Wartotd dochodOw uwzgledniona w Weloletniej prognozie finansowej za lata 2008 -2009 stanowl wartoto wykonania
dochodOw wynikajqcq ze sprawozdan

•
•

Wartoto planu za 3 kwartaty 2010 roku stanowi plan dochodOw na dzren 30.09.2010 roku
Przewidywane wykonanie dochod6w w 2010 roku stanowi wartott planu dochoclOw na dzien 31,10.2010 roku, ktory
to plan nalety uznaa za zgodny z pr7ewidywanym wykonaniem

•

WartoSo prognozowanych dochodOw w roku 2011 przyjeto zgodnie z projektem budZetu na ten rok

•

W roku 2012 i 2013 przyjeto spadek dochodow, co wynika z zakoriczeniem realizacji projektOw finansowanych ze
rodkOw zewnetrznych

•

W latach 2014 — 2018 przyjeto sukoesywny wzrost dochod6w bieZacych od 3 do 6%

Wydatki bieAce:
•

WartotOwyclatkow bietacych uwzglcdniona w Wieloletniej prognozie finansowej za lata 2008 -2009 stanowi wartotd

•

Wartott planu

•

Przewidywane wykonanie wydatkow w 2010 roku stanowi wartoSe planu wydatkOw na dzten 31.10.2010 roku, ktOry to

wykonania wydatkOw wynikajqca ze sprawozdan
za

3 kwartaty 2010 roku stanowi plan wydatkOw na dzien 30.09.2010 roku

plan naleZy uznaC za zgadny z przewidywanym wykonaniem
•

Wartoto prognozowanych wydatkOw w roku 2011 przyjeto zgodnie z projektem budletu na ten rok

•

W roku 2012 przyjeto spadek wydatkOw breZadych, co wynika z zakoriczeniem realizaoji projektow finansowanych ze
trodkow zewnetrznych

•

W latach 2013 — 2018 przyjeto sukoesywny wzrost wydatkow bieZacych o 3%.

Wydatki maj4tkowe:
•

Wartoto wydatkOw majatkowych uwzglcdniona w Wieloletniej prognozie finansowe'j za lata 2008 -2009 stanowi
wartot6 wykonania wydatkaw wynikajaca ze sprawozdan

•
•

VVartoto planu za 3 kwartaty 2010 roku stanowi plan wydatkow na dzren 30.09.2010 roku
Przewidywane wykonanie wydatkOw w 2010 roku stanowi wartotd planu wydatkOw na dzien 31.10.2010 roku, ktory to
plan nalely uznad za zgadny z przewrdywanym wykonaniem

•

WartoSt prognozowanych wydatkOw w roku 2011 przyjeto zgodnie z projektem budzetu na ten rok

•

W latach 2012 — 2014 przyjeto spadek wydatkow majqtkowych, co wynika z zakonczeniem realizacji projektow
finansowanych ze trodkOw zewnetrznych

•

W latach 2015 — 2018 przyjeto sukcesywny wzrost wydatkOw majqtkowych_

2. Informacja o trodkach unijnych
Gmina Brenna jest w trakcie realizacji projektow finansowanych ze trodkow Unii Europejskiej. Projekty te realizowane s4 na
podstawie nastgpujacych umOw:
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Nazwa projektu

Instytucja

Urzad Marszalkowski
WojewOcIztwa Slaskiego w Aktywnym by
Katowicach
Ministerstwo Spraw
„Kompetentny urzpdnik = sprawny
Urzad Grniny w Brennej" w ramach
Wewnetrznych i
Administracji w Warszawie Programu Operacyjnego Kapital
Ludzki wspOtfinansowanego ze

Nr umowy

Data zawarcia

Etap realizacji

umowy

WND-POKL.06.03 00-1
14.07.2010
24-003/10-00

w trakcie realizacji

UDA POKL.05.02.01-00002/09

30.12.2009

w trakcie realizacji

UDA POKL.09.01.01-24026/09

26.02.2010

w trakcie realizacji

14.05.2010

w trakcie realizacji

03.03.2010

w trakcie realizacji
_____+......
wtrakcie realizacji

16.02.2010

w trakcie realizacji

trodkow EFS

„Przedszkole rOwnych szans° w
Urzad Marszatkowski
WojewOdztwa Slaskiego w ramach Programu Operacyrego
Kapitat Ludzki wsp64finansowanego
Katowicach
ze trodkOw EFS

„Name dzieci nasza przysztote w UDA-POKL.09.01.02Urzqd Marszalkowski
VVojewOdztwa Slaskiego w ramach Programu Operacyjnego
24-046109-00
Kapital Ludzki wspdtfinansowanego
Katowicach
ze trodkaw EFS
Teaching tolerance
„GOrecka Inicjatywa Internetowa" w
Urzad Marszatkowski
Wojewodztwa Slaskiego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitat Ludzki wspetfinansowanego
Katowicach
ze trodkow EFS

UDA POKL.07.03.00-24157/09

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz Nr 00062-6921Urzqd Marszalkowski
UM1200001/09
WojewOdztwa Slaskiego w z siecia przytqczy domowych
Brenna Centrum - Brenna Bukowa"
Katowicach
w ramach ramach dziatania
"podstawowe ustugi dla gospodarki i
ludnotci wiejskiej" objetego
Programem Rozwoju Obszardw
VViejskich na lata 2007-2013
„Rozw6j infrastruktury turystycznej
Urzad Marszatkowski
Wojewadztwa Slaskiego w Gminy Brenna' realizowany w
ramach Regionalnego Programu
Katowicach
Operacyjnego VVojewOdztwa
Slaskiego na lata 2007-2013
Stworzeme publicznych punktOw
Urzad Marszatkowski
Wojewodztwa Slaskiego w dostepu do Internetu na terenie
Gminy Brenna realizowany w
Katowicach
ramach Regionalnego Prograrnu
Operacyjnego Wojewodztwa
Slaskiego na lata 2007-2013

Ponadto Gmina Brenna oczekuje

na

UDA-RPSL.02.01.0000-005109-00

l

w trakcie realizacji

01.06.2010

w trakcie realizacji

ocenp projektew ,Budowa kladki dla pieszych w miejscowoSci Brenna nad rzeka Brennica

w km 9-998,35" oraz „Wyposalenie pomieszczen zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej" w ramach Programu Rozwoju
Obszaraw Wiejskich. Ponadto do Instytucji poSredniczqcych zlozono wiele projektow zwiazanych zarowno z bietaca
dziatalnotcia. Gminy oraz jej zadaniami inwestycyjnymi. Czeto zamierzen inwestycyjnych bedzie wykonywana wytacznie pa
otrzymaniu dofinansowania.
3. Informacja o udzielonych poreczeniach.
Gmina Brenna nie udzielala poreczen
4. Irina informacje
Gmina Brenna w 2011 roku bedzie wystepowala do Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej
umorzenie dw6ch poZyczek. Laczna wartotC wnioskowanego umorzenia wyniesie:1.720.000,00z1. Srodki pochodzace z
umorzenia zostang wykorzystane na inwestycje w zakresie kanalizacji i wodociagOw budowanych na terenie Grniny,
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