UCHWAŁA NR III/12/2010
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2011-2016.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz. 1591
z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157,
poz. 1240 z późn.zm,.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011-2016 obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
- na obsługę długu,
- z tytułu gwarancji i poręczeń,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
3) wynik budżetu Gminy;
4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu;
5) przychody i rozchody budżetu Gminy; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
6) kwotę długu Gminy w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób
sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 3. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania
w załączniku Nr 4 do uchwały,
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt
1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2011-2016 Wartości przyjęte
w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wartościami budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych
z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Planowane dochody na 2011 rok uwzględniają wpływy
z dochodów przypadających Gminie na podstawie ustaw oraz przepisów gminnych ustanawiających dany tytuł
prawny na podstawie upoważnienia ustawowego. Kwotę subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy
w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie pisma przekazanego przez
Ministra Finansów. Wielkości dotacji celowych na zadania zlecone oraz dotacji na dofinansowanie realizacji
zadań własnych przyjęto na podstawie informacji Wojewody i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
Najważniejszym źródłem dochodów dla gminy jest podatek rolny. Planowany poziom dochodów z tego tytułu
uwzględnia stopień ich realizacji oraz ocenę realnych możliwości ich uzyskania. Stawki podatków i opłat
lokalnych na 2011 rok przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami. Inne znaczące tytuły dochodów to: udziały
w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały w PIT), podatki ( od nieruchomości, od środków
transportowych, od czynności cywilnoprawnych), wpływy z najmu i dzierżawy. Ważnym dochodem gminy jest
subwencja ogólna i oświatowa.
Planowane wydatki ustalono w oparciu o najpilniejsze
funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy.

potrzeby oraz niezbędne

zabezpieczenie

Planowane rozchody gminy ( spłaty kredytów) na lata 2011 – 2016 uwzględniają zaciągnięte kredyty w roku
2009 i 2010 i planowany do zaciągnięcia w roku 2011 kredyt w wysokości 300 000 zł.
Planowane dochody w okresie 2012 – 2016 uwzględniają wzrost w latach:
- 2012 o 1 % w stosunku do 2011 r.
- 2013 o 1,1 % w stosunku do 2012 r.
- 2014 o 0,5 % w stosunku do 2013 r.
- 2015 o 0,5 % w stosunku do 2014 r.
- 2016 o 0,05 % w stosunku do 2015 r.
Wzrost dochodów zaplanowano na podstawie tempa wzrostu w ostatnich latach.
Wynik finansowy budżetu w latach 2011 -2016 kształtuje się następująco:
- 2011 r. deficyt 42 150 zł pokryty z wolnych środków za 2010 r.,
- 2012 r. nadwyżka w wysokości 407 500 przeznaczona na spłatę kredytów,
- 2013 r. nadwyżka w wysokości 407 500 przeznaczona na spłatę kredytów,
- 2014 r. nadwyżka w wysokości 357 500 przeznaczona na spłatę kredytów,
- 2015 r. nadwyżka w wysokości 480 000 przeznaczona na spłatę kredytów,
- 2016 r. nadwyżka w wysokości 700 000 przeznaczona na spłatę kredytów.
Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej wzięto pod uwagę założenia makroekonomiczne
opracowane przez Ministerstwo Finansów. Podstawowe wskaźniki przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie

Jednostka

2010

2011

2012

2013

2014

PKB, dynamika realna

%

103

103,5

104,8

104,1

104
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CPI -dynamika średnioroczna

%

102

102,3

102,5

102,5

102,5

Kurs walutowy PLN/EUR średni w roku

PLN

3,88

3,75

3,65

3,55

3,47

Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu deprecjacji

PLN

4,46

4,31

4,19

4,08

3,99
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Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przewodniczący Rady Gminy
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