
Turawa, 31.08.2022 

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY 

FINANSOWEJ. 

 

Gmina sporządza wieloletnią prognozę finansową z wyprzedzeniem na trzy lata. Plan 

dochodów i wydatków na dany rok jest uzgadniany z  uchwałą nr XXX/VII/241/2021 z dnia 

20.12.2021r. oraz jej zmianami (wykonanie planu finansowego patrz do informacji z 

wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r.). 

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona w dniu 20.12.2021r. uchwałą nr 

XXXVII/240/2021 r. zawierała następujące przedsięwzięcia: 

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych: 

 

- Eko Nawyki- projekt jest realizowany w osi priorytetowej :V Ochrona środowiska. 

Łączne nakłady na projekt wynoszą 113 162,00 zł ( wydatki bieżące) oraz 64 000,00 

zł (wydatki majątkowe). Realizacja projektu zakończy się w 2022r. i nakłady 

poniesione w tym roku wyniosą 95 915,52 zł ( wydatki bieżące) oraz 52 631,71 zł ( 

wydatki majątkowe. Do zrealizowania pozostała budowa wiaty edukacyjnej, punkt 

zbiórki małych elektroodpadów oraz nakłady na wynagrodzenia. W okresie 01.01-

30.06.2022r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 6 455,76 zł. 

 

- Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja. Realizację projektu 

przewidziano na lata 2021-2023. Łączne nakłady na projekt to 374 568,60 zł. Na lata 

2022-2023 pozostało do wydatkowania 248 839,06 zł. W okresie 01.01-30.06.2022r. 

poniesiono wydatki o wartości 73 165,50 zł. 

 

- Wdrożenie systemu zarzadzania jakością powietrza w samorządach województwa 

opolskiego. Projekt realizowany w latach 2021-2022 o łącznych nakładach 122 000,00 

zł. Do poniesienia pozostało 92 000,00 zł. Wydatkowano 14 496,41 zł. W maju 

dokonano zmian limitu zobowiązań w związku z pozyskaniem nowych środków. 

 

- Modernizacja promenady- J.Turawskie miejsce wypoczynku na łonie natury – 

realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020-2022r. Łączne nakłady to 

450 000,00 zł (wydatki majątkowe). Do poniesienia pozostało 450 000,00 zł. 

 

- Modernizacja budynku Urzędu Gminy- realizacja projektu przewidziana jest na lata 

2021-2023r. zaplanowano łączne nakłady w kwocie 6 520 550,57 zł (wydatki 

majątkowe) na 2022r. jest to kwota 1 360 550,57 zł z tego wydatkowano 144 822,00 

zł na projekt modernizacji wraz z przebudową wnętrza. 

 



- Budowa ścieżek rowerowych- projekt realizowany jest w latach 2020-2022. Łączne 

nakłady wynoszą 17 244 081,49 zł. Limit zobowiązań w 2022r. wynosi 10 403 704,10 

zł do tej pory poniesiono wydatki w kwocie 3 905 322,24 zł. 

 

- Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne – projekt realizowany w latach 2021-2022, 

łączne nakłady finansowe wynoszą 755 132,00 zł. Na 2022r. jest to 643 346,14 zł. Do 

30.06.2022r. nie było wydatków z tego tytułu. Przewiduje się wypłaty dofinansowań 

w II połowie roku. 

 

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: 

 

- Opłaty licencyjne dla modułów informatycznych UG- łączne nakłady finansowe to 

103 616,00 zł. Są to opłaty za oprogramowanie. Zadanie obejmuje lata 2019-2023. 

Limit zobowiązań na rok 2022 to 31 881,60 zł. 

 

- Zachowanie bioróżnorodności ekosystemu wodnego J. Średniego w Turawie poprzez 

ograniczenie nadmiernego wzrostu wywłócznika kłosowego- zabieg koszenia 

makrofitów. Projekt obejmuje lata 2021-2022. Limit zobowiązań na 2022r. to 

37 000,00 zł. Wartość całego projektu wynosiła 74 000,00 zł. Koszenie odbywa się w 

lipcu. 

 

- Grant „ Czyste powietrze”- projekt wdrożony na lata 2021-2022 realizowany w 

ramach środków z WFOŚiGW. Planowane jest wydłużenie projektu na 2023r. Łączne 

nakłady to 65 000,00 zł. Limit na 2022r. to 50 300,00 zł. W maju zostały dokonane 

zmiany w związku z pozyskaniem dodatkowych środków. 

 

Po 01.01.2022r. wprowadzono do WPF dwa nowe przedsięwzięcia: 

 

- Zakup programu Arkusz Organizacyjny dla placówek oświatowych- Podpisana 

została umowa wykraczająca poza 1 rok budżetowy z rozłożoną płatności na trzy lata. 

 

- GEO-SYSTEM prawo do korzystania z programu. Ze względu na rosnące ceny 

zawarto umowę na trzy lata z gwarancją ceny. 

 

Większość przedsięwzięć jest realizowana zgodnie z WPF i zostanie zrealizowana w terminie. 

Jedynie przedsięwzięcie „ Modernizacja budynku Urzędu Gminy” wydłuża się w czasie z 

powodu braku środków na realizację. Otrzymano kosztorys na ponad 7 000 000,00 zł, a z 

powodu inflacji wykonawcy proponują cenę blisko 10 000 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest 

realizowane przy dofinansowaniu. Wykonanie będzie zależało w dużej mierze od możliwości 

wydłużenia terminu realizacji przez dotującego. 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa. 

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. 
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