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Uchwała nr .....11
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia ................... 2011 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gminy Wleń
na lata 2012–2016
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 ze zm.) oraz art. 169, art. 170, art. 184 ust.
1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze
zm.) w związku z art. 121 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)
Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:
§1
1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Wleń na lata 2012–2016 ,
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do
niniejszej uchwały.
§2
Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.
§3
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
§4
Upoważnia się do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy
Wleń uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2
§5
Traci moc uchwała nr 5/IV/11 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 31 stycznia 2011 r. w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 2011-2016
wraz z późniejszymi zmianami.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Opracowała
Maria Gierczyk

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ………….
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia …………..

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta i Gminy Wleń na lata 2012 -2016
Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach
publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), oraz ustawę o
finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. Nr157, poz1240 ze zmianami) .
Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2016 roku, ponieważ taka jest
prognoza spłaty długu na zaciągnięte kredyty i pożyczki.
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2016 przyjęto wzrost kwot dochodów
bieżących i wydatków bieżących uwzględniający nowe zadania przejęte przez Gminę w 2010 i
2011 roku. Przyjęto stałe wielkości wzrostu dochodów bieżących.
Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach zaplanowano na minimalnym poziomie.
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par.4010,4040,4110,4120,4170 sklasyfikowanych w paragrafach wydatków klasyfikacji
budżetowej.
W 2012 roku założono spadek poziomu dochodów majątkowych. Wzrost dochodów
majątkowych założono od roku 2013 - uwzględniając dotacje na przedsięwzięcia zaplanowane
do realizacji, pod warunkiem otrzymania dofinansowania z zewnątrz (kanalizacja w Bystrzycy,
rewitalizacja Wlenia).
Dochodami majątkowymi uznano dochody par. 6297, 2699 (środki na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich), 0760,0770 (ze sprzedaży
majątku) sklasyfikowanych w paragrafach dochodów klasyfikacji budżetowej.
Na okres obejmujący lata 2012- 2016 przyjęto stały wzrost poziom wydatków bieżących,
na wynagrodzenia i pochodne. Na rok 2012 zaplanowano wzrost wynagrodzeń uwzględniający
podwyżkę płac dla nauczycieli, na lata 2012-2013 oraz 2014-2016 wzrost wynagrodzeń o
wskaźnik inflacji – odpowiednio o 2,5 i 2 %.
Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wynagrodzenia
burmistrza i pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz wydatki zawiązane z funkcjonowaniem
Rady Miasta.
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat
zaciągniętych kredytów.
Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w 2012 r zaplanowane są w wysokości 43.000 zł
i dotyczą poręczenia zaciągnięcia zobowiązania kredytowego przez Stowarzyszenie „Lokalna
Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” utworzonego w celu pozyskiwania środków unijnych w
wysokości 26.000 zł oraz poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska
dla ZUOK "IZERY" w wysokości 17.000 zł. Poręczenie dla ZUOK "IZERY" obowiązuje do
roku 2016.
Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami - załącznik nr 2.
Ustalając dochody i wydatki w poszczególnych latach kierowano się wskaźnikami
makroekonomicznymi zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa oraz sytuacją
gospodarczą naszej gminy, obecną i w latach następnych.

Pożyczki i kredyty: zaciągnięte:
- pożyczki zaciągnięte do końca 2010 roku - 2.680.070,71 zł
- pożyczki planowane do zaciągnięcia do końca 2011 roku -

180.000 zł

- kredyty zaciągnięte do końca 2010 roku - 2.990.000,00 zł
- kredyty planowane do zaciągnięcia do końca 2011 roku - kredyty planowane do zaciągnięcia do końca 2012 roku -

500.000 zł
600.000 zł

Pożyczki i kredyty: spłaty:
- 2011 rok : 2.770.070,71 zł, w tym: pożyczka 2.680.070,71 zł
kredyt:
90.000 zł
- 2012 rok : 1.480.000 zł w tym: pożyczka 180.000 zl
kredyt: 1.300.000 zł
- 2013 rok : 700.000 zł
- 2014 rok : 700.000 zł
- 2015 rok : 700.000 zł
- 2016 rok : 600.000 zł
Planowana nadwyżka budżetowa w danym roku będzie
wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

przeznaczona na spłatę

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (w poszczególnych latach) do dochodów
ogółem max15% z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych jest spełniona.
Zadłużenie max 60% z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych jest spełnione. W latach
2013-2016 zostaje spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po
uwzględnieniu art. 244.
Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej prognozy kwoty długu
spełnia wymogi art. 242-244 ustawy o finansach publicznych na 2012 rok i lata następne.

