
OBJASNIENIA PRZYJETYCH WARTOSCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa zostala sporz4dzona na lata 2012-2020 i przedstawiona
w dw6ch zal4cznikach.

l. Zal4cznik nr I przedstawia w szczeg6lnoSci :

1. Dochody og6lem planowane w poszczeg6lnych latach w podziale na dochody biez4ce

z Wszczeg6lnieniem Srodk6w z UE i dochody maj4tkowe w tym: dochody ze sprzeda?y

maj4tku i Srodki zUE.

2. Wydatki og6lem planowane w poszczeg6lnych latach w podziale na:

a) Wydatki bie24ce planowane w poszczeg6lnych latach, w tym:

. Wydatki biez4ce (bez odsetek i prowizji od kredyt6w i po?yczek oraz

wyemitowanych papier6w wartoSciowych) zwyszczeg6lnieniem wydatk6w ztynilu porgczeri

i gwarancji oraz wydatk6w na projekty realizowane przy udziale Srodk6w o kt6rych mowa

w art.5 ust. 1. pkt2;

oWydatki biezqce na obslugg dlugu;

b) Wydatki maj4tkowe z v,tyszczeg6lnieniem tych wydatk6w na projekty realizowane przy

udziale Srodk6w o kt6rych mowa w art. 5 ust.1 pkt

3.Wynik budZetu.

4. Prrychody budietu w tym:

O a) Nadwy2ka budzetowa zlatubieglych plus wolne Srodki o kt6rych mowa w art.2l7

ust.l pkt 6 ustawy o finansach publicznych angazowane w budZecie roku bieZ4cego

(z v,ry szczeg6 lnieni em Srodk6w na pokryci e defi cytu budzetu),

b) Kredyy, po2yczki, sprzedu2 papier6w wartoSciowych.

5. Rozchody budZetu ztego splaty rat kapitalolvych oraz wykup papier6w warto5ciowych.

6. Kwota dlugu.

7. WskaZnikz art.l69l170 sufp.

8. WskaZniki z art.243 ustarvy o finansach publicznych:

a) Maksymalny dopuszczalny wskaZnik splaty zobowi4zah,

b) Relacja o kt6rej mowa w w/w wskazniku (Db-Wb+Dsm)/Do,



c) Relacja planowanej \4cznej kwoty splaty zobowiagafi do dochod6w (bez wylqczefr),

d) Spelnienie wskaZnika splaty(b ez wylqczeh),

e) Relacja planowanej l4cznej kwoty splaty zobowi4zah do dochod6w (po

uwzglgdnieniu wyl4czeri),

l) Spelnienie wskaZnika splaty (po uwzglgdnieniu wylqczefi),

9. Informacja z art.226 ust.2 tj. wydatki:

a) na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane,

b) zwiqzane z funkcjonowaniem organ6w JST,

c) bieZ4ce objgte limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych,

d)maj4tkowe objgte limitem art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

10. Kwota nadwyiki budZetowej planowanej w poszczeg6lnych latach objgtych
prognoza.

Doopracowaniategozal1cznikaprzy jgtonastgpuj4ceza\ohenia:

DOCHODY

Na rok 2012 dochody zostaly przyjgte wg wielkolci zawartych w zawiadomieniu Ministra

Finans6w, Wojewody L6dzkiego, szacunk6w dokonanych przez jednostki organizacyjne

Gminy orazw oparciu o przewidywane wykonanie dochod6w w 20Ik.

Dochody og6lem na20I2 rok zaplanowane zostaly w kwocie 19.099.128,00 zl. w tym:

o dochody biezqce -15.664.262,00 zN.

o dochody maj4tkowe- 3.434.866,,00 zl.

Szczeg6lowe dane dotyczqce planowanych dochod6w na rok 2012 zawarte zostaly

w objaSnieniach do projektu budZetu. Dane dotyczqce dochod6w budZetu Gminy w latach

2012-2020 przedstawiaj 4 sig nastgpuj qco :
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Rok
Dochody
og6lem

Wzrost/spadek
dochod6w

Dochody
bie24ce

Dochody
maj4tkowe

Wzrost
dochodriw
bie2acvch

I ,,
3 4 f, 6

2012 19.099.128,00 x 15.664.262,00 3.434.866,00

2013 t6.690.832,00 -0,126 16.290.832,00 400.000,00 1,040

20t4 t6.942.465,00 + 1,015 16.942.465,00 1,040

2015 t7.620.t64,00 +1,040 17.620.164,00 1,040

20r6 18.324.970,00 +1,040 18.324.970.00 1,040

2017 t9.057.969,00 +1,040 19.057.969,00 1,040

201 8 19.820.288.00 +1,040 19.820.288,00 1,040

2019 20.613.100.00 +1,040 20.613.100,00 1,040

2020 21.437.624,00 +1,040 2t.437.624,00 1.040

Dla dochod6w bieZ4cych gminy przyjgto zaNo2enia, 2e bgd4 one rosly

w poszczeg6lnych latach 2012-2020. Dochody maj4tkowe planowane s4 na

przedsigwzigi na lata 2012-2020.

WYDATKI

w tempie 4oh

podstawie planu

Wydatki na rok 2012 przyjEte do Wieloletniej Prognozy Finansowej s4 zgodne

z wielkoSciami zamieszczonymi w projekcie budZetu na 2012 r. Szczeg6lowy opis zostal

zamieszczony w uzasadnieniu do projektu budzetu. Dane dotycz4ce v,rydatk6w budZetu gminy

przedstawiaj 4 sig nastgpuj 4co :

Rok Wydatki
og6lem

Wzrost/
Spadek

wydatk6w

Wydatki
biei.4cebez

obslugi dlugu
i porgczerfl

Wzrost
wydatkriw
bieZ4cych

bez obslugi
dlugu

i poreczefi

Obsluga
dlugu

Poreczenia

I 2 3 4 f, 6

20t2 ZJ 391 195.50 X t3 372 289,00 x 260 000,00 0

20t3 15 826169,t0 -0J23 t3 057 289,00 -0,023 420 000,00 0

2014 l5 830 490,10 1,00 t3 t64 675,45 1,008 380 000,00 0

2015 t6 43t 790,44 1,037 t3 302 398,82 1,010 310 000,00 0

20r6 t7 307 106,41 1,053 13 440 460,00 1,010 240 000,00 0

2017 17 657 969,00 1,020 l3 568 863,00 1,0096 180 000,00 0

20r8 18 420 288,00 1,043 t3 687 607,00 1,0087 130 000.00 X

20t9 19 213 100,00 1,043 13 806 695,00 1,0087 80 000,00 X

2020 19 827 920,56 1,032 13 936128,00 1,0094 20 000,00 x

\
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Dla wydatk6w bieZ4cych budZetu gminy pomniejszonych o wydatki z tyhilu porgczeri

i gwarancji przyjgto zaLohenie, 2e w 2013 r. nast4pi spadek o 2,3o w zwiqzku

z planowanym zmniejszeniem koszt6w zatrudnienia nauczycieli (planowane odejScie

w 2012 r. na wczesniejsz4 emeryturg ok. 10 os6b), co bgdzie przekladalo sig r6wnie2 na

zmniejszenie wydatk6w bieZ4cych gminy. Nie planuje sig zwigkszenia zatrudnienia w szkole,

lecz l4czenie oddzial6w.

Na sfinansowanie wydatk6w oraz rozchod6w planuje sig zaci4gn46 kredyt w 2012 r. Na

sfinansowanie deficytu oraz inwestycji zaplanowano kredyt w wysokoSci 9 077 253,43 w tym

po?yczka 3 330 866,00 na wyprzedzajqce finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego

oraz 5746387,43 na sfinansowanie deficytu i inwestycji. Splata bgdzie rozlohona na 8 lat

poazqwszy od 2013 r., jego koszt wyniesie ok. 2 020 000 zl..

ZADI,UZENIE
Zadhulenie gminy na koniec 2012 r. planowane jest w kwocie 9 993 178,39 zl. co stanowi

52,32 % dochod6w og6lem. Najwy2szy wskaZnik zadluZenia gminy wyst4pi w 2013 r.

i wyniesie 54,69 % dochod6w og6lem. Relacja l4cznej kwoty splaty zobowiqzafi do

planowanych dochod6w jest nastgpuj4ca:

Zalacznik nr 2 przedstawia v'rykaz przedsigwzigi realizowanych w latach 2012-2020.

Obejmuje on min. limity wydatk6w na:

1. programy i projekty lub zadanta
zudzialem Srodk6w UE

2. programy, projekty lub zadania pozostale

zwiqzane z programami finansowanymi

3. gwarancje i porgczenia udzielane przez jednostki samorz4du terytorialnego

Kazde przedsigwzigcie posiada nazwQ, N4czne naklady finansowe, okres realizacji, limity
wydatk6w w poszczeg6lnych latach. Wszystkie zadania realizowane

sqprzez gming.

o

,/

Rok
Planowana relacja

z art.243

Maksymalny
dopuszczalny

wskafnik
Bezwyl1czefir

Z
wyl4czeniami

2012 I 1,18 8,29 26,42 8.98
2013 19.2s 6.42 7.70 7.70
2014 20.05 10.00 8.81 8.81

20r5 )) 75 16,28 8.51 8.51

2016 ?5 ?5 20"68 6,86 6,86
20T7 27.86 22-72 8.29 8.29
201 8 30"29 )5 ?) 7.72 7.72
20r9 32,63 27,83 7.18 7.18
2020 34.90 30.26 7.60 7.60


