
                              
         

                                                                       

UCHWAŁA Nr IV/16/11 

RADY GMINY GZY 

z dnia 31 stycznia 2011 r. 

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na lata 2011- 2019 
 

  
 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2                
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.                      
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku  z art. 121 ust. 8 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. 

 
§ 1. 

 
1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gzy na lata 2011-2019 zgodnie                     

z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej 2011-2019             
z objaśnieniami i załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały. 

2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 
 

§ 2. 
 

UpowaŜnia się Wójta do: 
1)  Zaciągania zobowiązań: 

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2, 
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych jest niezbędna  
    do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają  
    poza rok budŜetowy do kwoty 400.000,00 zł; 

2)  Przekazanie uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań o których mowa             
      w pkt 1 lit. b. 
 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie od dnia 1 stycznia 2011r. 
 
            



 
 

Objaśnienia przyjętych wartości dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej 
 
 

 Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Wieloletnia 
Prognoza Finansowa jest nowym dokumentem planistycznym obok budŜetu i po raz pierwszy 
opracowana została przez Wójta Gminy na rok 2011 i lata następne.  
 
Wieloletnia prognoza finansowa określa dla kaŜdego roku objętego prognozą: 

• dochody bieŜące oraz wydatki bieŜące w tym na obsługę długu, 
• dochody majątkowe, w tym ze sprzedaŜy majątku oraz wydatki majątkowe, 
• wynik budŜetu gminy, 
• przeznaczenie nadwyŜki (wolne środki) albo sposób finansowania deficytu, 
• przychody i rozchody budŜetu gminy z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz 

planowanego do zaciągnięcia, 
• kwoty długu gminy, w tym relacje o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania 

spłaty długu. 
 
 Przy planowaniu dochodów budŜetu gminy na rok 2012 przyjęto przewidywane wykonanie 
dochodów za rok 2010 i wzrost o 9 % w następnych latach średnio o 2,5 %. 
Planowane dochody majątkowe dotyczą środków do pozyskania z zewnątrz oraz sprzedaŜy 
majątku. 
 W zakresie wydatków bieŜących przyjęto malejące wydatki bieŜące w stosunku do lat 
poprzednich. Przyjęto wzrost wynagrodzenia w oświacie, średnio o 7% od września 2011r.,                 
w związku ze zmianą kwoty bazowej dla nauczycieli. W następnych latach przyjęto wzrost na 
wynagrodzenia o 2%. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia w załączniku Nr 2 do 
projektu uchwały WPF. W pozostałym okresie zaplanowano wydatki na realizację inwestycji 
rocznych. 
 W WPF spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych 
kredytów. Przy obowiązujących wskaźnikach wynikających z art. 169 i 170 starej ustawy                     
o finansach publicznych przedstawia się nastepująco:  
 
                                  Art. 169                                       Art. 170   
  
  Rok 2011 – 10,93 %     52,92 %   
  Rok 2012 –   9,66 %     39,63 % 
  Rok 2013  –  9,18 %     31,23 % 
 
Z powyŜszego wynika, Ŝe gmina spełnia warunki progu 15 % i 60 %. 
 Natomiast problem pojawia się w roku 2014 przy zachowaniu relacji z art. 243 nowej 
ustawy o finansach publicznych i nie spełnia wymogów określonych w/w ustawy. 
 Dla spełnienia wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych zmniejszono planowany 
kredyt na rok 2011 i wydłuŜono termin spłaty planowanego kredytu na rok 2011 do roku 2019. Od 
roku 2012 ograniczono wydatki bieŜące oraz wydatki majątkowe i nie planuje się dalszego 
zaciągania kredytów. 
 
 
 
           
           


