UCHWAŁA NR XII/77/2012
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 25 stycznia 2012 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Zławieś Wielka na lata 2011–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.
1020, Nr 96 poz. 620) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706; z
2010r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257
poz. 1726.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001
r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z
2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48
poz. 327, Nr 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr
52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz.
230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777)
Rada Gminy

uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/7/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 stycznia 2011 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011 2020 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie " Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zławieś Wielka na lata
2011–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2023, zgodnie z
załącznikiem Nr 1";
2) § 2 otrzymuje brzmienie " określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–
2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2" .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Kutnik

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawieś Wielka
Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przedkłada się projekt uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej
trzech kolejnych lat, jednak nie krócej niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków. Prognozę
kwoty długu, stanowiącą część WPF , sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje
się zaciągnąć zobowiązania. Do przygotowania prognozy posłużono się analizą wykonania
budżetu w ostatnim

okresie z uwzględnieniem realiów gminy i możliwością pozyskania

dodatkowych środków.
Przy planowaniu dochodów na rok 2012 i lata następne uwzględniono:
1. Dochody własne na 2012 rok planowano na podstawie przewidywanego wykonania z roku
bieżącego, z uwzględnieniem planowanych bądź przewidywanych zmian, które mogą
nastąpić do końca bieżącego roku, natomiast na lata następne zastosowano wskaźnik wzrostu
ok. 4%, jednakże od roku 2012 dochody pomniejszone zostały o wpływy za wodę i ścieki w
związku z utworzeniem samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Gminny Zakład
Komunalny z siedzibą w Złejwsi Wielkiej" . Nadmienia się iż wysokość dochodów gminy z
tytułu podatków uzależniony jest od sytuacji gospodarczej kraju.
2. Transfery(dotacje, subwencje) na 2012 rok według informacji z odpowiednich instytucji,
natomiast na lata następne zaplanowano wzrost o wskaźnik wzrostu ok.4%,
3. Wpływy z tytułu najmu - na podstawie obowiązujących stawek,
4. W

dochodach

majątkowych

zaplanowano

wpływy

dotyczące

partycypacji

przez

mieszkańców w kosztach budowy inwestycji pn" Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków", wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania prawa wieczystego w prawo
własności oraz szacunkowe kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości. W 2012 roku wpływy
ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano szacunkowo na kwotę 850.000 zł
- sprzedaż lokali /Zławieś Mała, Cegielnik/ - 70.000 zł
- sprzedaż nieruchomości rolnej działka 232 o pow. 1,94ha położona w Złejwsi Wielkiej na
podstawie uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr VIII/38/2011 z dnia 24.08.2011 roku 780.000 zł.

Ponadto w dochodach majątkowych w 2012 roku zaplanowano środki z programów RPO i
PROW, które

dotyczą inwestycji zrealizowanych w roku 2011 i refundacja poniesionych

wydatków przewidziana jest na rok następny.
W zakresie wydatków :
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o wskaźnik 2,8 %,
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów - uwzględniono wydatki ujęte w rozdziale
75022 oraz 75023, przyjęto wskaźnik wzrostu w okresie prognozowania 2,8%,
3. W zakresie wydatków bieżących wzrost od 2,8%.
4. Odsetki od kredytów i pożyczek wyliczono na podstawie obowiązujących stóp procentowych.
Kwota długu na koniec roku 2011 została wyliczona w następujący sposób:
Zadłużenie gminy na dzień 31 XII.2010 roku - 7.086.104 zł
Przychody zaciągnięte w 2011 roku - 6.402.340 zł
Rozchody - 1.168.868 zł
Stan zadłużenia na koniec 2011 roku - 12.319.576 zł
Zaplanowana kwota długu uwzględnia możliwe umorzenia części pożyczek zaciągniętych z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

