Uchwala Nr

projekt

..........

Rady Gminy Mlynarze
z dnia

r.

..

-

w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej

Gminy Mlynarze

na lata 2013-2023

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 póznozm.)
Rada Gminy uchwala, co nastepuje:
§1
Uchwala sie Wieloletnia Prognoze Finansowa Gminy Mlynarze na lata 2013-2023 zgodnie z
zalacznikiem Nr l Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i zgodnie z
zalacznikiem Nr 2 Wykaz przedsiewziec WPF do Uchwaly.
§2
Upowaznia sie Wójta do:
a) zaciagania zobowiazan zwiazanych z realizacja przedsiewziec ujetych w zal. Nr 2.
b) zaciagania zobowiazan z tytulu umów, których realizacja w roku budzetowym i w latach
nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki, i z których
wynikajace platnosci wykraczaja poza rok budzetowy .
§3
Traci moc Uchwala Nr XI/61/20ll Rady Gminy Mlynarzez dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mlynar!~a lata 2012-2018 z póznozm.
"..
§4
Wykonanie Uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy
§5
Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2013 r.
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Objasnienia wartosci przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013 - 2023 Gminy Mlynarze

Uwagi ogólne:
Wieloletnia prognoze finansowa przyjeto na lata 2013 - 2023
Dochody:
Zalozono w 2014 r. spadek dochodów biezacych okolo 2%, w latach nastepnych zaplanowano
wzrost dochodów biezacych w przyblizeniu od 1% do1,03 %
W zakresie dochodów majatkowych wykazano jedynie dochody z tytulu dotacji na zadania
inwestycyjne wykonywane przez gmine.
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Wydatki:
Wydatki na obsluge dlugu zaplanowano na podstawie harmonogramów o planów splat
zaciagnietych kredytów i pozyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokosc
rozchodów.
Pozycja" wynagrodzenia i skladki od nich naliczane" obejmuje wszystkie wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzen wszystkich jednostek gminy i urzedu gminy.
Pozycja "Wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organów j.s.t" obejmuje tylko wydatki
planowane w rozdziale 75022. "Rady gmin" i 75023 "Urzedy gmin"
W ramach przedsiewziec wykazanych w zalaczniku nr 2 do uchwaly w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej wykazano kwoty wynikajace z planowanych inwestycji lub
przewidziane uchwalami rady gminy.
Wydatki majatkowe zaplanowano na przedsiewziecia przewidziane w zalaczniku nr 2 do
uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostalym zakresie przewiduje sie
realizacje inwestycji rocznych.
Rozchody.
Splate dlugu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciagnietych pozyczek
i planowanych harmonogramów splata kredytów i pozycze~'.
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Wynik budzetu

Pozycja Wynik budzetu jest róznica pomiedzy pozycjami I "Dochody" a pozycja II
"Wydatki".
Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyzki.
Deficyt finansowany bedzie przychodami z zaciagnietych kredytów i pozyczek- w 2013 r.
Nadwyzke budzetowa przeznacza sie na splate wczesniej zaciagnietego dlugu - lata 2014 -

~

2023.
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Kwota dlugu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa wart. 243 ustawy o
finansach publicznych.
Spelniono wskaznik splaty z art. 243 po uwzglednieniu art. 244 ufp. Planowana laczna kwota
splaty zobowiazan do dochodów wacha sie od 2,54 do 0,98%

Sposób finansowania dlugu - przyjmuje sie, ze dlug Gego splata) jest finansowana w
pierwszej kolejnosci z nadwyzki budzetowej za wyjatkiem 2013 roku.

