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UCHWAŁA NR VI/33/11
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 19 marca 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2011 - 2018 

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 
157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241 ze zm.) - Rada Gminy 
Gnojno uchwala,co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2011 - 2018 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011 - 2018 zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Gnojnie. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz.1241 ze zm.) uchwałę w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego podejmuje organ stanowiący JST. 

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy 
a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia 
ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki. 

Uchwała w sprawie zmiany WPF zawiera załączniki określające: 

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu 
i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres 
realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań 
– stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

Przedsięwzięcia zostały zmienione poprzez zmianę kwoty limitów w dwóch inwestycjach 
dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Gnojno oraz oczyszczalni ścieków. 

Podjęcie uchwały w proponowanej wersji jest zasadne. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/33/11 z dnia 19 marca 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/33/11 z dnia 19 marca 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zalacznik2.xls


wpf

		Wieloletnia Prognoza Finansowa

		L.p.						Wyszczególnienie																						Wykonanie 2008						Wykonanie 2009						Plan 3kw. 2010		Przewidywane wykonanie 2010				Prognoza 2011						Prognoza 2012								Prognoza 2013								Prognoza 2014						Prognoza 2015						Prognoza 2016						Prognoza 2017						Prognoza 2018

		1						Dochody ogółem, z tego:																						10 076 032,97						11 332 164,53						9 108 715,94		11 809 827,83				12 833 171,00						14 638 523,00								13 433 273,00								13 539 083,00						13 617 582,00						14 434 638,00						15 300 750,00						16 268 755,00

		1a						dochody bieżące																						9 838 185,65						10 811 364,41						8 783 323,95		11 469 761,34				10 804 157,00						11 433 547,00								12 650 472,00								12 846 776,00						13 617 582,00						14 434 638,00						15 300 750,00						16 268 755,00

		1b						dochody majątkowe, w tym																						237 847,32						520 800,12						325 391,99		340 066,49				2 029 014,00						3 204 976,00								782 801,00								692 307,00						0,00						0,00						0,00						0,00

		1c						ze sprzedaży majątku																						33 347,32						24 113,34						21 500,00		21 650,00				95 000,00						2 039 046,00								500 000,00								148 000,00						0,00						0,00						0,00						0,00

		2						Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:																						9 612 730,56						10 599 300,52						8 365 995,04		11 734 538,65				10 657 145,00						10 780 356,00								11 109 900,00								11 200 000,00						11 536 000,00						11 882 080,00						12 238 542,00						12 605 698,00

		2a						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane																						4 887 661,91						5 556 296,38						4 567 252,18		5 961 410,89				5 817 281,00						5 897 827,00								6 074 762,00								6 100 000,00						6 283 000,00						6 300 000,00						6 350 000,00						6 500 000,00

		2b						związane z funkcjonowaniem organów JST																						514 235,61						391 241,46						343 517,41		473 376,87				318 126,00						309 129,00								318 402,00								327 954,00						330 000,00						333 000,00						350 000,00						420 000,00

		2c						z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:																						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

		2e						wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp																						716 412,37						762 878,25						1 537 130,70		2 534 012,00				1 195 163,00						904 841,00								802 702,00								826 782,00						851 584,00						877 132,00						903 446,00						930 550,00

		3						Różnica (1-2)																						463 302,41						732 864,01						742 720,90		75 289,18				2 176 026,00						3 858 167,00								2 323 373,00								2 339 083,00						2 081 582,00						2 552 558,00						3 062 208,00						3 663 057,00

		4						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:																						148 732,84						410 586,74						87 232,03		87 232,03				172 988,00						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																						148 732,84						410 586,74						87 232,03		87 232,03				172 988,00						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

		6						Środki do dyspozycji (3+4+5)																						612 035,25						1 143 450,75						829 952,93		162 521,21				2 349 014,00						3 858 167,00								2 323 373,00								2 339 083,00						2 081 582,00						2 552 558,00						3 062 208,00						3 663 057,00

		7						Spłata i obsługa długu, z tego:																						795 643,63						1 084 877,02						986 410,05		1 336 152,39				1 479 292,00						1 684 446,00								1 238 416,00								1 112 000,00						1 350 000,00						1 150 000,00						650 000,00						579 129,00

		7a						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych																						650 000,00						900 000,00						805 662,00		1 074 416,00				1 159 292,00						1 414 446,00								988 416,00								952 000,00						1 200 000,00						1 000 000,00						500 000,00						479 129,00

		7b						wydatki bieżące na obsługę długu																						145 643,63						184 877,02						180 748,05		261 736,39				320 000,00						270 000,00								250 000,00								160 000,00						150 000,00						150 000,00						150 000,00						100 000,00

		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

		9						Środki do dyspozycji (6-7-8)																						-183 608,38						58 573,73						-156 457,12		-1 173 631,18				869 722,00						2 173 721,00								1 084 957,00								1 227 083,00						731 582,00						1 402 558,00						2 412 208,00						3 083 928,00

		10						Wydatki majątkowe, w tym:																						1 005 804,88						1 901 341,65						1 188 760,47		1 328 256,52				2 504 515,00						2 173 721,00								1 084 957,00								1 227 083,00						731 582,00						1 402 558,00						2 412 208,00						3 083 928,00

		10a						wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp																						0,00						386 151,32						1 020 972,47		1 060 947,52				2 027 515,00						1 173 721,00								1 084 957,00								544 307,00						0,00						0,00						0,00						0,00

		11						Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)																						1 600 000,00						1 930 000,00						2 200 000,00		2 674 876,00				1 634 793,00						0,00								0,00								0,00						0,00						0,00						0,00						0,00

		12						Rozliczenie budżetu (9-10+11)																						410 586,74						87 232,08						854 782,41		172 988,30				0,00						0,00								0,00								0,00						0,00						0,00						0,00						0,00

		13						Kwota długu, w tym:																						3 428 030,00						4 458 030,00						5 852 368,00		6 058 490,00				6 533 991,00						5 119 545,00								4 131 129,00								3 179 129,00						1 979 129,00						979 129,00						479 129,00						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				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				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

		15						Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów																						7,90%						9,57%						10,83%		11,31%				11,53%						11,51%								9,22%								8,21%						9,91%						7,97%						4,25%						3,56%

		15a						Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp																						0,00%						0,00%						0,00%		0,00%				1,47%						0,89%								6,26%								9,76%						13,98%						13,19%						14,30%						16,62%

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

		17						Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp																						7,90%						9,57%						10,83%		11,31%				11,53%						11,51%								9,22%								8,21%						9,91%						7,97%						4,25%						3,56%

		18						Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp																						34,02%						39,34%						64,25%		51,30%				50,91%						34,97%								30,75%								23,48%						14,53%						6,78%						3,13%						0,00%

		19						Wydatki bieżące razem (2 + 7b)																						9 758 374,19						10 784 177,54						8 546 743,09		11 996 275,04				10 977 145,00						11 050 356,00								11 359 900,00								11 360 000,00						11 686 000,00						12 032 080,00						12 388 542,00						12 705 698,00

		20						Wydatki ogółem (10+19)																						10 764 179,07						12 685 519,19						9 735 503,56		13 324 531,56				13 481 660,00						13 224 077,00								12 444 857,00								12 587 083,00						12 417 582,00						13 434 638,00						14 800 750,00						15 789 626,00

		21						Wynik budżetu (1 - 20)																						-688 146,10						-1 353 354,66						-626 787,62		-1 514 703,73				-648 489,00						1 414 446,00								988 416,00								952 000,00						1 200 000,00						1 000 000,00						500 000,00						479 129,00

		22						Przychody budżetu (4+5+11)																						1 748 732,84						2 340 586,74						2 287 232,03		2 762 108,03				1 807 781,00						0,00								0,00								0,00						0,00						0,00						0,00						0,00

		23						Rozchody budżetu (7a + 8)																						650 000,00						900 000,00						805 662,00		1 074 416,00				1 159 292,00						1 414 446,00								988 416,00								952 000,00						1 200 000,00						1 000 000,00						500 000,00						479 129,00
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				Wykaz przedsięwzięć do WPF

																																						Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca										Okres realizacji						Łączne nakłady finansowe				Limit 2011						Limit 2012

																																Rozdział																od				do																								Limit 2013										Limit 2014						Limit 2015						Limit 2016								Limit 2017								Limit 2018								Limit zobowiązań

				Przedsięwzięcia ogółem																																																		12 613 126,00				3 222 678,00						2 078 562,00												1 887 659,00										1 371 089,00						851 584,00						877 132,00								903 446,00								930 550,00								12 122 700,00

				- wydatki bieżące																																																		7 724 895,00				1 195 163,00						904 841,00												802 702,00										826 782,00						851 584,00						877 132,00								903 446,00								930 550,00								7 292 200,00

				- wydatki majątkowe																																																		4 888 231,00				2 027 515,00						1 173 721,00												1 084 957,00										544 307,00						0,00						0,00								0,00								0,00								4 830 500,00

				1) programy, projekty lub zadania (razem)																																																		5 884 986,00				2 466 055,00						1 299 241,00												1 084 957,00										544 307,00						0,00						0,00								0,00								0,00								5 394 560,00

				- wydatki bieżące																																																		996 755,00				438 540,00						125 520,00												0,00										0,00						0,00						0,00								0,00								0,00								564 060,00

				- wydatki majątkowe																																																		4 888 231,00				2 027 515,00						1 173 721,00												1 084 957,00										544 307,00						0,00						0,00								0,00								0,00								4 830 500,00

				a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)																																																		5 884 986,00				2 466 055,00						1 299 241,00												1 084 957,00										544 307,00						0,00						0,00								0,00								0,00								5 394 560,00

				- wydatki bieżące																																																		996 755,00				438 540,00						125 520,00												0,00										0,00						0,00						0,00								0,00								0,00								564 060,00

								Wyrównywanie szans edukacyjnych -Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepsze wyniki w nauce - Zmniejszanie różnic edukacyjnych uczniów																														Szkoła Podstawowa w Raczycach										2010				2011		239 285,00				110 790,00						0,00												0,00										0,00						0,00						0,00								0,00								0,00								110 790,00

								Wyrównywanie szans edukacyjnych-Akademia przedszkolaka - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej																														Urząd Gminy w Gnojnie										2010				2012		757 470,00				327 750,00						125 520,00												0,00										0,00						0,00						0,00								0,00								0,00								453 270,00

				- wydatki majątkowe																																																		4 888 231,00				2 027 515,00						1 173 721,00												1 084 957,00										544 307,00						0,00						0,00								0,00								0,00								4 830 500,00

								Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole podsatowej w miejscowości Gnojno - Poprawa standardów aktywnego spędzenia czasu wolnego dziec, młodzieży oraz mieszkańców z terenu miejscowości Gnojno																														Urząd Gminy w Gnojnie										2008				2011		1 159 191,00				1 110 000,00						0,00												0,00										0,00						0,00						0,00								0,00								0,00								1 110 000,00

								e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego																														Urząd Gminy w Gnojnie										2010				2011		84 968,00				84 968,00						0,00												0,00										0,00						0,00						0,00								0,00								0,00								84 968,00

								e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozwój infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Gnojnie																														Urząd Gminy w Gnojnie										2008				2012		319 043,00				258 647,00						51 856,00												0,00										0,00						0,00						0,00								0,00								0,00								310 503,00

								Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Gnojno - Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery																														Urząd Gminy w Gnojnie										2011				2014		3 325 029,00				573 900,00						1 121 865,00												1 084 957,00										544 307,00						0,00						0,00								0,00								0,00								3 325 029,00

				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)																																																		0,00				0,00						0,00												0,00										0,00						0,00						0,00								0,00								0,00								0,00

				- wydatki bieżące																																																		0,00				0,00						0,00												0,00										0,00						0,00						0,00								0,00								0,00								0,00

				- wydatki majątkowe																																																		0,00				0,00						0,00												0,00										0,00						0,00						0,00								0,00								0,00								0,00

				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)																																																		0,00				0,00						0,00												0,00										0,00						0,00						0,00								0,00								0,00								0,00

				- wydatki bieżące																																																		0,00				0,00						0,00												0,00										0,00						0,00						0,00								0,00								0,00								0,00

				- wydatki majątkowe																																																		0,00				0,00						0,00												0,00										0,00						0,00						0,00								0,00								0,00								0,00

								Budowa oczyszczalni ścieków wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Gnojno - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecą kanalizacyjną i przyłączami na terenie miejscowości objętych I etapem realizacji																														Urząd Gminy w Gnojnie										2012				2014		0,00				0,00						0,00												0,00										0,00						0,00						0,00								0,00								0,00								0,00

								Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Gnojno - Ochrona środowiska,porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej																														Urząd Gminy w Gnojnie										2015				2018		0,00				0,00						0,00												0,00										0,00						0,00						0,00								0,00								0,00								0,00

				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok																																																		6 728 140,00				756 623,00						779 321,00												802 702,00										826 782,00						851 584,00						877 132,00								903 446,00								930 550,00								6 728 140,00

				- wydatki bieżące																																																		6 728 140,00				756 623,00						779 321,00												802 702,00										826 782,00						851 584,00						877 132,00								903 446,00								930 550,00								6 728 140,00

								Umowy związane z zakupem energii, gazy wody opału, telefony, internet, wywóz śmeci, ubezpieczenia majątkowe, oświetlenie uliczne - Utrzymanie bieżącej działalności Urzędu Gminy w Gnojnie oraz koszty związane z oświatleniem ulicznym																														Urząd Gminy w Gnojnie										2011				2018		2 605 454,00				293 000,00						301 790,00												310 844,00										320 169,00						329 774,00						339 667,00								349 857,00								360 353,00								2 605 454,00

								Umowy związane z zakupem energii,gazu,wody,opał,opłaty za usługi telefoniczne,internet,wywóz śmieci,ubezpieczenia majątkowe - Bieżąca działalność placówek oświatowych																														Gminny Zespół Obsługi Szkół w Gnojnie										2011				2018		4 080 460,00				458 874,00						472 640,00												486 820,00										501 424,00						516 466,00						531 960,00								547 919,00								564 357,00								4 080 460,00

								Umowy związane z zakupem energii,wody,gazu,opał,usługi telekomunikacyjne,internet wywóz nieczystości i ubezpieczenia majątkowe - Działalność bieżąca statutowa																														Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej										2011				2018		42 226,00				4 749,00						4 891,00												5 038,00										5 189,00						5 344,00						5 505,00								5 670,00								5 840,00								42 226,00

				- wydatki majątkowe																																																		0,00				0,00						0,00												0,00										0,00						0,00						0,00								0,00								0,00								0,00

				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)																																																		0,00				0,00						0,00												0,00										0,00						0,00						0,00								0,00								0,00								0,00

				- wydatki bieżące																																																		0,00				0,00						0,00												0,00										0,00						0,00						0,00								0,00								0,00								0,00



&RZałącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Gnojno  nr VI/33/11 z dnia 19 marca 2011 r.
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