Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/
/15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia marca 2015 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
ŻYCHLIN NA LATA 2015 - 2025
W roku 2015 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian budżetu i zmian
w budżecie. Dochody ogółem planowane są obecnie na poziomie 31.085.824,79zł ,w tym:
-

dochody bieżące to kwota 30.585.824,79zł (wzrost o 629.425,86zł), z której:
·

dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota 64.849,72zł,

-

dochody majątkowe stanowią kwotę 500.000zł,

Zaistniały również zmiany po stronie wydatków. Obecnie plan

wydatków ogółem wynosi

33.085.139,50zł, w tym:
-

wydatki bieżące to kwota 30.852.631,90zł (wzrost o 1.771.060,86zł), z której:
·

wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota to kwota
321.934,83zł,

-

wydatki majątkowe uchwalono w wysokości 2.232.507,60zł (wzrost o 995.800zł), z

której:
·

wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota 440.451zł
(zmniejszenie o kwotę 331.844zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych pn.:
"Budowa wodociągu w miejscowości Gajew, Tretki i Grzybów Dolny" - kwota
156.497zł, oraz "Budowa chodnika w miejscowości Dobrzelin przy ul.
Jabłonkowej" - kwota 175.347zł),

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości
1.999.314,71zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 795.800zł,
2) pozostałych przychodów z prywatyzacji w wysokości 1.203.514,71zł.

W 2015 roku Gmina wprowadziła do budżetu przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym w wysokości 795.800zł, których spłata nastąpi w latach 2016-2025 w kwocie 79.580zł
każdego roku objętego spłatą.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do
dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok 2015 wynosi 4,56%.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do
dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok 2015 wynosi
4,56%.
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pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla roku 2015 wynosi 0,75%.
Z poz.- lp. 9.7., wynika, iż za lata 2016 i 2017 nie są zachowane relacje, o których mowa w art. 243
ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Powyższe jest jednak niemiarodajne z uwagi na fakt, iż pozycja
ta zawiera planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu za
2014 r. Dane wskazane w omawianej pozycji były miarodajne i miały znaczenie do czasu
sporządzenia odpowiednich sprawozdań za 2014 r., a tym samym ustalenia wartości wykonanych.
Na obecnym etapie znane są wykonane wartości budżetu za 2014 r., co znajduje odzwierciedlenie w
pozycji 9.7.1., a tym samym relacje, o których mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. są w pełni zachowane
(składy orzekające samorządowych kolegiów odwoławczych, wielokrotnie w swoich uchwałach
opiniujących projekty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, podkreślały, iż po sporządzeniu
sprawozdań za rok budżetowy poprzedzający dany rok budżetowy, właśnie wartości wykonane, a nie
planowane będą miarodajne, a tym samym organy jednostki winny monitorować wielkości
kształtujących poziom wskaźnika z art. 243 u.f.p.).
Tym samym należy stwierdzić, iż przy uwzględnieniu znanych - wykonanych wartości za rok
budżetowy 2014, wskaźnik o którym mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. jest spełniony (w tym za lata 20162017).

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR V/

/15

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia ....... marca 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia
30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z faktu, iż
dokonano zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok w zakresie dochodów i wydatków
Gminy Żychlin, powstania deficytu Gminy i źródeł jego pokrycia oraz wprowadzeniem
danych wynikających z wykonania budżetu roku 2014.
W Załączniku Nr 1 do uchwały z poz.- lp. 9.7., wynika, iż za lata 2016 i 2017 nie są
zachowane relacje, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Powyższe jest jednak niemiarodajne z uwagi na fakt, iż pozycja ta zawiera planowane
wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu za 2014 r. Dane
wskazane w omawianej pozycji były miarodajne i miały znaczenie do czasu sporządzenia
odpowiednich sprawozdań za 2014 r., a tym samym ustalenia wartości wykonanych.
Na obecnym etapie znane są wykonane wartości budżetu za 2014 r., co znajduje
odzwierciedlenie w pozycji 9.7.1., a tym samym relacje, o których mowa w art. 243 ust. 1
u.f.p. są w pełni zachowane (składy orzekające samorządowych kolegiów odwoławczych,
wielokrotnie w swoich uchwałach opiniujących projekty w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej, podkreślały, iż po sporządzeniu sprawozdań za rok budżetowy poprzedzający
dany rok budżetowy, właśnie wartości wykonane, a nie planowane będą miarodajne, a tym
samym organy jednostki winny monitorować wielkości kształtujących poziom wskaźnika z
art. 243 u.f.p.).
Tym samym należy stwierdzić, iż przy uwzględnieniu znanych - wykonanych wartości za rok
budżetowy 2014, wskaźnik o którym mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. jest spełniony (w tym za
lata 2016-2017).

