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UCHWAŁA NR IV/22/11
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 8 marca 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/11 Rady Gminy Kobiór w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kobiór na lata 2011-2014 

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 226 - 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust 8. i 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 
2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), 

Rada Gminy 

uchwala 

§ 1. 

W uchwale Nr III/19/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 2011- 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2014 
załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/22/11 z dnia 8 marca 2011 r.

 

Zalacznik1.xls


Arkusz1

														Załacznik nr 1

														do Uchwały Nr IV/22/11

														Rady Gminy Kobiór

														z dnia 08 marca 2011r.

		"Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/19/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 stycznia 2011r.

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOBIÓR NA LATA 2011-2014

		L.p.		Wyszczególnienie		Wykonanie 2008		Wykonanie 2009		Plan 3kw. 2010		Prognoza 2011		Prognoza 2012		Prognoza 2013		Prognoza 2014

		1		Dochody ogółem, z tego:		10 275 324,33		10 936 272,42		11 556 362,32		16 549 465,72		12 310 212,26		12 660 018,63		13 020 319,19

		1a		dochody bieżące		9,939,465.50		9 891 277,68		10 876 431,32		10 349 720,64		11 660 212,26		12 010 018,63		12 370 319,19

		1b		dochody majątkowe, w tym		335,858.83		1 044 994,74		679 931,00		6 199 745,08		650 000,00		650 000,00		650 000,00

		1c		ze sprzedaży majątku		332,745.00		611 984,02		600 000,00		680 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00

		2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:		9 539 776,89		10 191 092,95		11 663 828,32		11,776,131.21		10 400 842,29		10 712 867,55		11 034 253,59

		2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 574 165,99		5 199 311,08		6 136 361,79		6,521,110.74		6,521,110.74		6 639 757,45		6 706 155,02

		2b		związane z funkcjonowaniem organów JST		1 659 190,43		1 827 399,16		2 164 226,58		2 228 321,15		2 228 321,15		2 273 110,40		2 295 841,50

		2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		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

		2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		0,00		0,00		0,00		344,787.04		56 923,44		0,00		0,00

		3		Różnica (1-2)		735 547,44		745 179,47		-107 466,00		4 773 334,51		1 909 369,97		1 947 151,08		1 986 065,60

		4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:		494 838,37		66 182,16		0,00		1,816,470.17		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		494 838,37		66 182,16		0,00		1,816,470.17		0,00		0,00		0,00

		5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		560 557,82		808 120,72		1 033 831,92		0,00		0,00		951 969,08		1 069 965,60

		6		Środki do dyspozycji (3+4+5)		1 790 943,63		1 619 482,35		926 365,92		6 589 804,68		1 909 369,97		2 899 120,16		3 056 031,20

		7		Spłata i obsługa długu, z tego:		221 834,25		133 842,27		232 766,28		1 995 785,61		738 479,00		495 182,00		416 100,00

		7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		195 516,72		111 766,72		190 766,28		1 933 785,61		678 479,00		455 182,00		381 100,00

		7b		wydatki bieżące na obsługę długu		26 317,53		22 075,55		42 000,00		62000,00		60 000,00		40 000,00		35 000,00

		8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		700 000,00		270 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

		9		Środki do dyspozycji (6-7-8)		869 109,38		1 215 640,08		693 599,64		4 594 019,07		1 170 890,97		2 403 938,16		2 639 931,20

		10		Wydatki majątkowe, w tym:		701 339,37		1 439 404,30		2 121 721,64		7 709 811,44		1 170 890,97		500 000,00		500 000,00

		10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		0,00		0,00		0,00		7,600,882.44		1 170 890,97		0,00		0,00

		11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		144 050,00		375 080,23		1 428 122,00		3 115 792,37		0,00		0,00		0,00

		12		Rozliczenie budżetu (9-10+11)		311 820,01		151 316,01		0,00		0,00		0,00		1 903 938,16		2 139 931,20

		13		Kwota długu, w tym:		301 086,51		564 400,02		615795,13		1,797,801.89		1,119,322.89		664,140.89		283,040.89

		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

		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

		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

		15		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań		2,16%		1,22%		2,01%		12,06%		6,00%		3,91%		3,20%

		15a		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		0,00%		0,00%		0,00%		2,51%		-1,41%		2,58%		8,14%

		15b		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 uofp		2.16%		1.22%		2.01%		12.06%		6.00%		3.91%		3.20%

		15c		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		6.87%		2.65%		-1.99%		-4.88%		14.62%		14.67%		14.60%

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

		17		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp		2,16%		1,22%		2,01%		12,06%		6,00%		3,91%		3,20%

		18		Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp		2,93%		5,16%		5,33%		10,86%		9,09%		5,25%		2,17%

		19		Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		9 566 094,42		10 213 168,50		11 705 828,32		11 838 131,21		10 460 842,29		10 752 867,55		11 069 253,59

		20		Wydatki ogółem (10+19)		10 267 433,79		11 652 572,80		13 827 549,96		19 547 942,65		11 631 733,26		11 252 867,55		11 569 253,59

		21		Wynik budżetu (1 - 20)		7 890,54		-716 300,38		-2 271 187,64		-2 998 476,93		678 479,00		1 407 151,08		1 451 065,60

		22		Przychody budżetu (4+5+11)		1 199 446,19		1 249 383,11		2 461 953,92		4 932 262,54		0,00		951 969,08		1 069 965,60

		23		Rozchody budżetu (7a + 8)		895 516,72		381 766,72		190 766,28		1 933 785,61		678 479,00		455 182,00		381 100,00









