
            Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Wójta w Przyłęku 
Nr 24/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.   

 
 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 
przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r  . 

 
I.  Część opisowa 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2011 – 2016  
 

      Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2011 roku  wg tytułów 
dłużnych wyniósł 1 420 600,00 zł i stanowił 16,07 % wykonanych dochodów. Na 
powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 
i pożyczek. Brak zobowiązań wymagalnych. 
Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2011 spłatami zadłużenia wynosi 3,73 %.   
Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach   limitów określonych w przepisach 
art. 169  i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r 
obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych/Dz. U. nr 157, poz.1241/. 
W II półroczu planuje się zaciągnięcie pożyczki i kredytu w wysokości 
1 356 702,00 zł. 
Z założeń przyjętych do  Wieloletniej Prognozy Finansowej  wynika, że poziom 
zadłużenia  Gminy Przyłęk na koniec 2011r   po uwzględnieniu w/wymienionego 
kredytu wyniesie 2 493 902,00 zł  i będzie stanowił  13,90 % planowanych na ten 
rok dochodów.   W kolejnych latach 2012 – 2013  powyższy wskaźnik wynosi 
odpowiednio   10,40%  i 7,12 % prognozowanych na ten okres dochodów.   
Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi 
odsetkami w 2011r  wyniesie 3,73% prognozowanych dochodów, w 2012r – 
4,98%, a w 2013r  osiągnie poziom 3,68% prognozowanych   w tym roku 
dochodów. 
Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w 
latach 2011-2013 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 
169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych. 
Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 
2014 roku indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia  ustalony wg  art. 243 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  przedstawia się następująco : 
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i kształtuje się na poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego 
w w/wymienionym przepisie.  
Realizację przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia tabela 
Nr 1 i tabela Nr 2. 
         Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 221 196,00 zł tj 1,16% planu 
wydatków ogółem: w tym na bieżące 196 352,00 zł  i majątkowe 24 844,00 zł. 
Przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich zrealizowano w 100%                        
a  umowy wieloletnie,  których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 
działania w kwocie  172 692,48 zł  tj. w 87,95% planu.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


