
Id: MJPMO-LKOVF-FWNUI-YXYUV-XCJOM. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR VI/31/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2011–2025 

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 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) Rada Miejska postanawia: 

§ 1. W uchwale Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2011-2025 wprowadza się następujące zmiany: 

1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pińczów ma lata 2011-2025" 
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 9 marca 2011 r.

Załącznik Nr 1

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 9 marca 2011 r.

Objaśnienie przyjętych wartości w WPF na lata 2011-2025

Zalacznik2.doc


wpf poprawka

																																		Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Pińczowie                                   z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2011–2025

				WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

		L.p.		Wyszczególnienie		Wykonanie 2008		Wykonanie 2009		Plan 3 kw. 2010		Przewidywane wykonanie 2010		Prognoza 2011		Prognoza 2012		Prognoza 2013		Prognoza 2014		Prognoza 2015		Prognoza 2016		Prognoza 2017		Prognoza 2018		Prognoza 2019		Prognoza 2020		Prognoza 2021		Prognoza 2022		Prognoza 2023		Prognoza 2024		Prognoza 2025

		1		Dochody ogółem, z tego:		49,716,770.62		51,131,116.03		60,202,594.00		56,370,327.43		53,879,942.00		62,523,112.00		66,076,845.00		65,456,840.00		63,093,564.00		67,831,178.00		74,727,018.00		76,712,858.00		79,851,978.00		83,144,837.00		88,673,803.00		92,364,988.00		97,217,932.00		102,328,082.00		107,709,070.00

		1a		dochody bieżące		47,553,962.45		46,240,346.00		48,576,314.00		48,225,578.29		48,175,756.00		55,523,112.00		60,076,845.00		64,656,840.00		62,293,564.00		67,031,178.00		73,927,018.00		75,912,858.00		79,051,978.00		82,344,837.00		87,873,803.00		91,564,988.00		96,417,932.00		101,528,082.00		106,909,070.00

		1b		dochody majątkowe, w tym		2,162,808.17		4,890,770.03		11,626,280.00		8,144,749.14		5,704,186.00		7,000,000.00		6,000,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00

		1c		ze sprzedaży majątku		1,060,190.00		1,459,351.88		1,000,000.00		850,850.20		800,000.00		1,300,000.00		1,400,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00

		2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:		41,138,423.20		42,926,352.30		46,884,564.00		46,110,945.52		46,440,900.00		49,762,536.00		53,046,863.00		56,494,909.00		59,997,593.00		63,597,449.00		67,349,698.00		71,188,631.00		75,175,194.00		79,309,830.00		83,671,871.00		88,190,152.00		92,864,230.00		97,786,034.00		102,968,694.00

		2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18,382,911.57		19,269,471.35		22,619,356.00		22,008,534.92		23,412,298.00		25,116,099.00		26,773,762.00		28,514,057.00		30,281,929.00		32,098,845.00		33,992,677.00		35,930,260.00		37,942,355.00		40,029,185.00		42,230,790.00		44,511,253.00		46,870,349.00		49,354,477.00		51,970,264.00

		2b		związane z funkcjonowaniem organów JST		5,127,220.28		4,992,929.14		5,355,245.00		4,853,672.37		5,143,821.00		5,519,320.00		5,883,595.00		6,266,029.00		6,654,523.00		7,053,794.00		7,469,968.00		7,895,756.00		8,337,918.00		8,796,503.00		9,280,311.00		9,781,448.00		10,299,865.00		10,845,758.00		11,420,583.00

		2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		0.00		0.00		32,820.00		0.00		40,000.00		90,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		0.00		0.00		0.00		0.00		78,582.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		3		Różnica (1-2)		8,578,347.42		8,204,763.73		13,318,030.00		10,259,381.91		7,439,042.00		12,760,576.00		13,029,982.00		8,961,931.00		3,095,971.00		4,233,729.00		7,377,320.00		5,524,227.00		4,676,784.00		3,835,007.00		5,001,932.00		4,174,836.00		4,353,702.00		4,542,048.00		4,740,376.00

		4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:		2,393,819.68		1,958,494.31		2,554,101.00		1,305,523.89		39,886.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		0.00		0.00		0.00		0.00		39,886.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		6		Środki do dyspozycji (3+4+5)		10,972,167.10		10,163,258.04		15,872,131.00		11,564,905.80		7,478,928.00		12,760,576.00		13,029,982.00		8,961,931.00		3,095,971.00		4,233,729.00		7,377,320.00		5,524,227.00		4,676,784.00		3,835,007.00		5,001,932.00		4,174,836.00		4,353,702.00		4,542,048.00		4,740,376.00

		7		Spłata i obsługa długu, z tego:		1,944,015.00		1,993,242.09		3,054,101.00		3,283,641.93		4,584,583.00		4,960,575.00		5,344,376.00		4,994,376.00		4,794,376.00		4,694,376.00		4,644,376.00		4,594,376.00		4,494,376.00		4,444,376.00		4,575,000.00		4,525,000.00		3,450,000.00		3,400,000.00		2,337,076.00

		7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		1,491,689.00		1,651,253.50		2,554,101.00		2,554,101.00		3,584,583.00		3,660,575.00		4,144,376.00		4,144,376.00		4,144,376.00		4,144,376.00		4,144,376.00		4,144,376.00		4,144,376.00		4,144,376.00		4,300,000.00		4,300,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00		2,257,076.00

		7b		wydatki bieżące na obsługę długu		452,326.00		341,988.59		500,000.00		729,540.93		1,000,000.00		1,300,000.00		1,200,000.00		850,000.00		650,000.00		550,000.00		500,000.00		450,000.00		350,000.00		300,000.00		275,000.00		225,000.00		150,000.00		100,000.00		80,000.00

		8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9		Środki do dyspozycji (6-7-8)		9,028,152.10		8,170,015.95		12,818,030.00		8,281,263.87		2,894,345.00		7,800,000.00		7,685,606.00		3,967,555.00		-1,698,405.00		-460,647.00		2,732,944.00		929,851.00		182,408.00		-609,369.00		426,932.00		-350,164.00		903,702.00		1,142,048.00		2,403,300.00

		10		Wydatki majątkowe, w tym:		7,568,747.79		12,834,428.06		24,607,413.00		18,141,783.45		11,531,261.00		12,110,000.00		13,460,000.00		6,800,000.00		800,000.00		1,800,000.00		4,800,000.00		2,800,000.00		1,800,000.00		800,000.00		1,800,000.00		800,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00		2,403,300.00

		10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		0.00		0.00		0.00		0.00		4,320,186.00		400,000.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		499,090.00		5,969,936.00		11,789,383.00		11,398,000.00		8,636,916.00		4,310,000.00		5,774,394.00		2,832,445.00		2,498,405.00		2,260,647.00		2,067,056.00		1,870,149.00		1,617,592.00		1,409,369.00		1,373,068.00		1,150,164.00		896,298.00		657,952.00		0.00

		12		Rozliczenie budżetu (9-10+11)		1,958,494.31		1,305,523.89		0.00		1,537,480.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		13		Kwota długu, w tym:		7,412,116.00		11,658,888.50		20,894,170.50		20,502,787.50		25,555,120.00		26,204,545.00		27,834,563.00		26,522,632.00		24,876,661.00		22,992,932.00		20,915,612.00		18,641,385.00		16,114,601.00		13,379,594.00		10,452,662.00		7,302,826.00		4,899,124.00		2,257,076.00		0.00

		13a		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		0.00		0.00		0.00		0.00		3,910,000.00		5,000,000.00		7,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		13b		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		0.00		0.00		0.00		0.00		3,910,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		14		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		15		Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów		3.91%		3.90%		5.13%		5.83%		8.58%		8.08%		8.09%		7.63%		7.60%		6.92%		6.22%		5.99%		5.63%		5.35%		5.16%		4.90%		3.55%		3.32%		2.17%

		15a		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		8.81%		5.05%		5.23%		7.67%		10.85%		9.07%		7.23%		6.17%		7.08%		7.08%		5.43%		5.00%		4.62%		4.64%		4.31%

		16		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		NIE		NIE		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK

		17		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp		3.91%		3.90%		5.13%		5.83%		1.33%		8.08%		8.09%		7.63%		7.60%		6.92%		6.22%		5.99%		5.63%		5.35%		5.16%		4.90%		3.55%		3.32%		2.17%

		18		Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp		14.91%		22.80%		34.71%		36.37%		40.17%		33.91%		31.53%		40.52%		39.43%		33.90%		27.99%		24.30%		20.18%		16.09%		11.79%		7.91%		5.04%		2.21%		0.00%

		19		Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		41,590,749.20		43,268,340.89		47,384,564.00		46,840,486.45		47,440,900.00		51,062,536.00		54,246,863.00		57,344,909.00		60,647,593.00		64,147,449.00		67,849,698.00		71,638,631.00		75,525,194.00		79,609,830.00		83,946,871.00		88,415,152.00		93,014,230.00		97,886,034.00		103,048,694.00

		20		Wydatki ogółem (10+19)		49,159,496.99		56,102,768.95		71,991,977.00		64,982,269.90		58,972,161.00		63,172,536.00		67,706,863.00		64,144,909.00		61,447,593.00		65,947,449.00		72,649,698.00		74,438,631.00		77,325,194.00		80,409,830.00		85,746,871.00		89,215,152.00		94,814,230.00		99,686,034.00		105,451,994.00

		21		Wynik budżetu (1 - 20)		557,273.63		-4,971,652.92		-11,789,383.00		-8,611,942.47		-5,092,219.00		-649,424.00		-1,630,018.00		1,311,931.00		1,645,971.00		1,883,729.00		2,077,320.00		2,274,227.00		2,526,784.00		2,735,007.00		2,926,932.00		3,149,836.00		2,403,702.00		2,642,048.00		2,257,076.00

		22		Przychody budżetu (4+5+11)		2,892,909.68		7,928,430.31		14,343,484.00		12,703,523.89		8,676,802.00		4,310,000.00		5,774,394.00		2,832,445.00		2,498,405.00		2,260,647.00		2,067,056.00		1,870,149.00		1,617,592.00		1,409,369.00		1,373,068.00		1,150,164.00		896,298.00		657,952.00		0.00

		23		Rozchody budżetu (7a + 8)		1,491,689.00		1,651,253.50		2,554,101.00		2,554,101.00		3,584,583.00		3,660,575.00		4,144,376.00		4,144,376.00		4,144,376.00		4,144,376.00		4,144,376.00		4,144,376.00		4,144,376.00		4,144,376.00		4,300,000.00		4,300,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00		2,257,076.00









Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pińczów na lata 2011-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2011-2025. Została opracowana w oparciu o źródła dochodów na poziomie realnym do uzyskania. Ustalając poszczególne elementy prognozy kierowano się danymi historycznymi tj. danymi ze sprawozdań za lata 2008-2009, przewidywanym wykonaniem w roku 2010 jako punktem wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.


1. Dla planowanych na poszczególne lata kwot dochodów i wydatków bieżących przyjęto dane prezentowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych gminy przekazywanych z budżetu państwa ( subwencje i udziały w podatku dochodowym) odzwierciedla przewidywany poziom wpływu środków do budżetu.

2. Przyjęto założenie, że wzrost dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących będzie wyższy.

3. Dochody majątkowe na lata 2012-2013 zostały przyjęte wg zawartych umów i pre-umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, natomiast na lata 2014-2025 dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży mienia.


4. Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.


5. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem JST przyjęto wydatki klasyfikowane w rozdz. 75022- Rady Gmin i w rozdz. 75023 – Urzędy Gmin.


6. Dla wartości przyjętych dla wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto tempo wzrostu jak dla wydatków bieżących.


7. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Dla wyliczenia wydatków na obsługę długu przyjęto oprocentowanie kredytów w wysokości 6%.


8. Na lata 2012-2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w przedsięwzięciach, natomiast na lata 2014-2024 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.


9. Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Należy zaznaczyć, że od 2014 roku są one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych na podstawie określonych wielkości obliczonych w budżetach trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.





