
 

U C H W A Ł A    Nr      IV/10/2011 

Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 31 stycznia 2011 r. 

 

 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 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) 

 

Rada Miejska w Cieszanowie 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Cieszanów wraz z prognozą kwoty długu 

na lata 2011 – 2020, w brzmieniu  stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4  ustawy o finansach 

publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągania zobowiązań związanych 

z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty  

2 151 476,37 zł, w tym w 2012 r. do kwoty 2 151 476,37 zł; 

 

§ 4 

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągania zobowiązań z tytułu 

umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 

rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4  pkt 2 

ustawy o finansach publicznych: 

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: 

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej 

sieci, 



b) dostawy gazu z sieci gazowej, 

c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe; 

 

§ 5 

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do przekazania uprawnień 

kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Cieszanów do zaciągania zobowiązań z 

tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 

rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4  pkt 2 

ustawy o finansach publicznych: 

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: 

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej 

sieci, 

b) dostawy gazu z sieci gazowej, 

c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe; 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

                Niniejsza uchwała dotyczy wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Cieszanów na lata 2011 – 2020. Obowiązek sporządzenia WPF nakłada na samorządy 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 

późn. zm.), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 

Zgodnie z ustawą w załącznikach do uchwały ujęto: 

- wieloletnią prognozę finansową, wraz z prognozą kwoty długu (załącznik Nr 1), 

- wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2014 (załącznik Nr 2), który zawiera trzy 

wieloletnie zadania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2007-2013. Ponadto w treści niniejszej uchwały zawarte są upoważnienia dla 

Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań.  

                 Zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. 

zm.) uchwała w sprawie WPF winna być uchwalona po raz pierwszy nie później niż 

uchwała budżetowa na 2011 r. 

Okres wieloletniej prognozy finansowej winien obejmować rok budżetowy oraz co 

najmniej trzy kolejne lata, jednak nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto 

limity wydatków na przedsięwzięcia oraz zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć 

zobowiązani. 

                   Okres na jaki sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa dla 

Miasta i Gminy Cieszanów wynika z okresu na jaki zostały zaciągnięte kredyty 

długoterminowe i emisja obligacji komunalnych tj. do 2020 roku. 

 

                    Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, 

rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2012-2020 oraz przedsięwzięć 

wieloletnich realizowanych w latach 2011-2012 było sporządzenie szczegółowej 

prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 

2011 r. 

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie 

finansowej przyjęto założenia takie jak: 

1) spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych, tj.: wydatki bieżące nie 

mogą przekraczać dochodów bieżących – art. 242 ust 1, i art. 243 ustawy o 

finansach publicznych, 

2) przy prognozowaniu dochodów i wydatków uwzględniono możliwe do 

pozyskania środki europejskie. 

                 Dochody na lata 2011-2020 zaprognozowane zostały w oparciu o 

wykonanie planów za lata 2008-2009 oraz planu na 2010 rok.  

W 2011 roku zaplanowana kwota dochodów majątkowych jest wynikiem podpisanych 

umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków europejskich oraz 

planowanej sprzedaży majątku gminnego tj. pałacu w m. Nowe Sioło i kilkudziesięciu 

działek budowlanych pod budynki mieszkalne oraz działalność gospodarczą, 

sprzedaży mieszkań komunalnych będących własnością Gminy.  

Dochody bieżące obejmują: 



- wpływy subwencji ogólnej ustalane na każdy rok przez Ministerstwo Finansów wg 

ustawowego algorytmu, 

- dochodów z podatku PIT i CIT zaplanowanych na podobnym poziomie jak w roku 

2011 co jest wynikiem niższego wykonania planu w latach poprzednich, 

- dochody z podatków lokalnych planowane z niewielkim wzrostem  

- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje 

na zadania własne. Dotacje te założono na poziomie roku 2011 z niewielkim wzrostem 

inflacyjnym. 

Dochody bieżące utrzymywane są na podobnym poziomie tj. od kwoty 19 613 412 zł 

w 2010r. do 21 780 000 zł w 2020 r.  

                  Wydatki ogółem na lata 2012 – 2020 są planowane w zależności z planem 

dochodów. Wydatki bieżące nie przekraczają kwot dochodów bieżących. 

W ramach wydatków bieżących zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych 

przedstawiono: 

- wydatki na funkcjonowanie organów JST od 2010r. do 2020r. wzrosły z kwoty 

2 274 649zł do 2 580 000 zł  tj. o ok. 13% przez 11 lat. 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w uchwale 

budżetowej na 2011 na poziomie 7 808 785 zł. w latach 2012 – 2013 będą wzrastały 

kolejno 5,65%, 092%, następnie w 2014r. przyjęto je na poziomie roku 2013 i od 2015 

roku wydatki te nieznacznie wzrosną z kwoty 8 400 000 zł do 8 800 000 zł. 

- wydatki na obsługę długu obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów i 

wyemitowanych obligacji są planowane w 2011 r. w wysokości 455 000 zł, natomiast 

od 2012 r. systematycznie maleją Az do całkowitej spłaty długu, 

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń są planowane tylko w roku 2011w wysokości 

658 682 zł.  

- wydatki majątkowe w 2011 roku osiągają poziom 13 872 271 zł, jednak do 2020 r. 

stopniowo maleją do kwoty 8 580 000 zł z uwagi na stopniowe zmniejszanie się 

wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich. Wydatki majątkowe 

na pozostałe zadania majątkowe ustalone zostały na poziomie możliwości budżetu 

Gminy Cieszanów. Zgodnie z ustawa o finansach publicznych w kwocie wydatków 

majątkowych wyodrębniono wydatki wynikające z limitów na realizowane i 

planowane przedsięwzięcia. Wydatki te zostały wymienione w załączniku Nr 2 do 

uchwały i w 2011 r. wynoszą 3 027 688 zł, a w roku 2012 2 151 476zł.     

                Budżet Gminy Cieszanów na 2011 rok zamyka się kwotą zarówno 

dochodów jak i wydatków w wysokości 31 493 586 zł. 

Przychody budżetu na 2011 r. w wysokości 1 129 345 zł obejmują zaciągniecie 

kredytu długoterminowego na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 

oraz wykup jednej serii obligacji komunalnych. 

Rozchody budżetu na 2011 r. planowane są w wysokości 1 129 345 zł i obejmują 

spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 829 345 zł oraz wykup 

obligacji komunalnych 300 000 zł. W kolejnych latach przewidywane są również 

spłaty kredytów i wykup obligacji aż do spłat całkowitych w 2010 roku. 

                Kwota długu na koniec 2010 roku wynosiła 8 714 605 zł, w 2011 roku z 

uwagi na taka samą kwotę przychodów jak i rozchodów planowana kwota nie powinna 

ulec zmianie. Natomiast w latach kolejnych planowane jest sukcesywne zmniejszanie 

długu pokrywane z nadwyżki budżetu aż do całkowitej spłaty w 2020 r.  



               W latach 2011 – 2013 obowiązują wskaźniki długu i obsługi długi określone 

w ustawie o finansach publicznych z 2005 roku. Zgodnie z tą ustawą wskaźnik obsługi 

długu nie może przekroczyć 15%. W latach 2011-2013 wskaźnik ten dla Gminy 

kształtuje się odpowiednio na poziomie 5,03%, 5,71%, i 5,05%. Wskaźnik ten nie 

przekroczy poziomu maksymalnego. Natomiast wskaźnik dług unie może przekroczyć 

60% i w latach 2011-2013 kształtuje się na poziomie 27,67%, 26,27% i 21.26% i 

również nie przekroczy poziomu maksymalnego. 

              Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku od 2014 roku 

Gmina nie może uchwalić budżetu w którym relacja sumy kwot długu, odsetek i 

potencjalnych spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów 

będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki 

operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem. 

Nadwyżka operacyjna liczona jest jako różnica między dochodami bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi. W 2014 roku wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań wynosi 

5,39%, natomiast maksymalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy o 

finansach publicznych wynosi 8,33%. Relacja wynikająca z ww. artykułu zostanie 

spełniona w latach przedstawionych w prognozie kwoty długu. 

                

                  

 

 


