
UcHWAŁA Nr 75lxlll/2011

RADY GMlNY W RoŹWlENlcY

z DN|A 23 września 2011 roku.

W sprawie: uchwalenia wieloletniei pro8nozy finansowej GminY Roźwienica

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorŻądzie gminnym (Dz' U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póŹn. zm.)',ań.230

ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,

poz.7240,7 późn. zm. \ oraz art'722 ust'2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r'

Prawo wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr L57 poz.LŻ4l|

Rada Gminy uchwala co następuie:

&1 Uchwala się Wieloletnią prognozę finansoWą Gminy RoŹWienica Wraz z

prognozą kwoty długu na lata 2oII - 2027 w brzmieniu stanoWiącym załącznik

Nr 1do niniejszej uchwały.

&2 określa się przedsięWzięcia , o których mowa W art'226 ust.4 ustawy o

finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do ninie.iszej Uchwały.

&3 Upowaźnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umóW ,

których realizacja w roku budźetowym iW latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki iz których wynikające płatności

WykracŻają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia , o których

mowa w art.226 ust.4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych :

1) Zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

a) Dostawy Wody za pomocą sieci Wodno - kanalizacyjnej lub .

odprowadzania ścieków do takiej sieci



b) Dostawy gazu z sieci gazowej

c) Dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

&4Traci moc Uchwała Nr 48/Vlll/Ż07L z dnia 28 kwietnia 2011 roku

&5 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

&6 Nadzór nad WYkonaniem Uchwały powierza się Komisji ReWizyjnej

&7 Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia .
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obiaśnienia wartości przyiętych w Wieloletniei prognozie finansowej

Gminy RoźWienica na lata 2011- 2021

1) Dotyczy dochod ów laŁŻoI7 - 2o2L Wykazanych W poz. 1, 1a, 1b i1c:
Dochody w kolumnie ,'2011" przyjęto na podstawie Uchwały

budżetowej i poszczególnych Uchwał dotyczących zmian w budżecie na

dzień 23 września 2011 roku.

2) Dotyczy Wydatków lat 2oL1' _ 2027 wykazanych w poz.2,2a i 2b:

Wydatkiw kolumnie,,2011" przyjęto na podstawie Uchwały budżetowej

i poszczególnych Uchwał dotyczących zmian w budżecie na dzień 23

Września 20L 1 roku.

Ponadto w poz.2a,,wydatki bieżące na wynagrodzenia iskładki od nich

naliczane , przyjęto dane z &4010 _ Wynagrodzenia i osobowe

pracoWnikóW, &4040 - dodatkowe Wynagrodzenia roczne, &4110 -
składki na ubezpieczenia społeczne, &4120 _ składki na fundusz pracy i

&4170 _ Wynagrodzenia bezosobowe na podstawie spraWozdań Rb

285,Uchwały budżetowej i poszczególnych UchWał dotyczących zmian w

budżecie na dzień 23 września 2011roku.

Natomiast W poz.2b- Wydatki bieżące zWiązane z funkcjonowaniem J5T,

przyjęto dane z rozdziału 75022 _ Rady gmin i rozdziałU 75023 _ Urzędy

gmin na podstawie sprawozdań Rb _ 28s , Uchwaty budżetowej na rok

2o11i poszczególnVch UchWal dotyczących zmian W budżecie na dzień 23

Września 2011 roku. Przy czym w kolumnach dotyczących prognoz 2012 _

2021 przyjęto kwoty na takim samym poziomie jak W roku 2011'

3) Dotyczy Wyników budżetu lat 201L _ 2021 wykazanych w poz.21;

- planowany Wynik budżetu 2011 - 4.528'765,45 będzie stanowit

niedobÓr budżetowy



- planowane Wynjki budżetóW 2012 _ 2021 będą stanowiły nadwyżki

budżetowe, które planujemy przeznaczyć na spłatę pożyczek ikredytów

4) Dotyczy sposobu sfinansowanja deficytu budżetu roku 2011wykazanego

w poz.21:

Deficyt budżetu zostanie pokryty z zaciągniętych kredytóW i pożyczek.

5) Dotyczy przychodów roku 2011 Wykazanych w poz.22:

Na przychody składają się pożyczki i kredyty zaciągnięte W bankach

krajowych na podstawie przepisów Prawo bankowe.

6) Dotyczy dlugu publicznego na koniec lat 2011- 2021 wykazanego w

poz.L3:

stan zadłużenia na

dzie ń

WskaŹnik z art'169
sufp - max 15%

Wskaźnik z art. 170

sufp - max 60 %

31'.1Ż.2o1't 5,66 45,O7

3L.72.20L2 8,45 49,88

3L.72.20L3 8,60 43,87

37'IŻ'2or4 7 ,7Ż 36,60

3L.L2.2015 6,30 30,68

3L.12.2016 7 ,27 24,1,4

3J-.L2.20L7 6,50 18,58

31-.t2.20L8 6,03 12,57

3L.72.2019 4,83 8,01

37.r2.2020 4,69 3,48

37.L2.2021, 4,69 0,00

W roku 2011 przewidujemy zaciągnięcie nowych zobowiązań z tytułu

kredytów i pożyczek. Poziom zadłużenia na koniec 20].1 roku Wyniesie

45,07 % ogó|nej kwoty długu do dochodu . Najwyższy wskaźnik będzie w

2011 roku tj. 45,07%, a od2012 roku zacznie spadać'

Wskaźnik rocznej spłaty zadtużenia do dochodu w roku 2011wyniesie

5,66% i.
,** o.r,/,^^/r^ ,42:*

zbiEniew LizĄk


