
                                                           Uchwała Nr  VI/29/2011
            Rady Gminy w Nowym Korczynie

               z dnia 10 lutego 2011 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2017

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.
U. Z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dn. 29
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

                                                                        § 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011-2017 obejmującą:
1) Dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym wydatki:

-na obsługę długu,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem JST

      2) dochody majątkowe,  w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
      3) wynik budżetu Gminy;
      4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
      5) przychody i rozchody budżetu Gminy; zgodnie z załącznikiem Nr 1.
      6) kwotę długu Gminy,  w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób 
          sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
      7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

                                                                       § 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

                                                                        § 3

Upoważnia się Wójta do:
1) Zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych

na zobowiązania w załączniku Nr 4,

                                                                § 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
                                                                 
                                                                § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.



Załącznik nr 1
do uchwały  Nr VI/29/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia 10 lutego 2011r.
Przychody i rozchody bud żetu w 2011 r.

w złotych

Lp. Treść Klasyfikacja
§

Kwota
2011 r.

1 2 3 4

Przychody ogółem:  2 735 903

1. Kredyty § 952     2 735
903

2. Pożyczki § 952  

3.

Pożyczki na finansowanie zadań
realizowanych
z udziałem środków pochodzących z
budżetu UE

§ 903  

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951  

5. Prywatyzacja majątku jst § 941 do
944

 

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957  

7.
Inne papiery wartościowe (obligacje
komunalne) § 931  

8. Inne źródła (wolne środki) § 955  

9. Przelewy z rachunku lokat § 994  

Rozchody ogółem:  
   1 320

324

1. Spłaty kredytów § 992
    1 320
324

1.1

w tym spłaty kredytów otrzymanych  na
finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z
budżetu UE

§ 992  

2. Spłaty pożyczek § 992  

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na
finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z
budżetu UE

§ 963  

4. Udzielone pożyczki § 991  

5. Lokaty § 994  

6.
Wykup innych papierów wartościowych
(obligacji komunalnych) § 982  

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995  



Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy  w Nowym Korczynie  nr VI/29/2011

z dnia 10 lutego 2011r.

Objaśnienia  do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nowy Korczyn na lata 2011-
2017.

Przy opracowywaniu WPF gminy Nowy Korczyn na lata 2011-2017 przyjęto następujące 

kryteria:

Dochody własne gminy na rok 2011 i na lata kolejne aż do roku 2017 planowano opierając się

o przewidywane wykonanie za rok 2010 i wykonanie w latach 2008-2009. Wysokość 

subwencji ogólnej ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów,  a  wysokość dotacji 

na podstawie informacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Nie są to 

jednak wielkości ostateczne.

Bieżące wydatki budżetowe zaplanowane zostały również na podstawie przewidywanego 

wykonania za rok 2010 i wykonanie w latach 2008-2009 przyjmując jednocześnie ich wzrost 

w granicach 3% w stosunku do roku 2010 mając na uwadze wzrost cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w roku 2011 i latach kolejnych.

Wysokość środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia

 ze wszystkich tytułów a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy. Wysokość środków na 

wynagrodzenia osobowe pracowników nie będących nauczycielami zaprojektowano w 

oparciu o liczbę etatów wynikającą z planowanego zatrudnienia , o środki na nagrody 

jubileuszowe  ,odprawy  w związku z przejściem na emeryturę lub rentę , pochodne od 

wynagrodzeń. Wynagrodzenia nauczycieli projektowano w oparciu o ustawę z dnia 26 

stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm., 

środki na nagrody jubileuszowe, odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na 

emeryturę lub rentę, pochodne od wynagrodzeń.



Wynagrodzenia wynikające z innych umów, niż umowy o pracę prognozowane w oparciu o:

a)planowaną liczbę osób,

b) planowane kwoty wynagrodzeń,

c) pochodne od wynagrodzeń.

Zaplanowano także wydatki bieżące i majątkowe na lata 2011-2017 na przedsięwzięcia
 
wieloletnie przez które rozumieć należy:

a) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 ustawy o finansach publicznych,

b) umowy, 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( media, internet, telefon, wynagrodzenia –umowy o pracę  i pochodne od 

wynagrodzeń).

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat

 zaciągniętych kredytów i pożyczek a środki na obsługę długu na podstawie pozostałych do 

spłaty rat kapitałowych i wysokości odsetek  wynikających z umów kredytowych.

Deficyt zostaje sfinansowany zaciągniętym kredytem.


