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UCHWAŁA NR XIII/80/12
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 2 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/11 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie  Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2012-2021 

Na podstawie 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 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 XII/73/11 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-
2021 po załączniku  nr 2 dodaje się załącznik nr 3 "Objaśnienia  przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012 -2021" w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi . 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. 
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/80/12

Rady Gminy Kobiór

z dnia 2 lutego 2012 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'



Załącznik


do Uchwały Nr XIII/80/12

Rady Gminy Kobiór


z dnia 2 lutego 2012r.

załącznik nr 3


Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012 – 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór przygotowana została na lata 2012 – 2021. Długość okresu objętego prognozą finansową wynika z art. 227  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4.Natomiast prognozę kwoty długu ,sporządza się na okres ,na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia dla dochodów:

- dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;


- dla lat 2013 – 2014 przyjęto sposób prognozowania poprzez średni wzrost na poziomie 4% mając na uwadze wzrost stawek podatku od nieruchomości jak i wzrost dochodów z tytułu wejścia w życie w 2013roku nowej ustawy o utrzymaniu czystości w gminach i gospodarce odpadami. 

- dla roku 2015 przyjęto wzrost o 3%.

- dla lat od 2016 -2021 przyjęto dochody na tym samym poziomie.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.


- dochody majątkowe – przyjęto dochody ze sprzedaży majątku oraz uwzględniono dotację inwestycyjną z PROW na przebudowę Domu Kultury na potrzeby Gminnego Centrum Kultury i Integracji Społecznej.

- wzrost wydatków średnio o 3%,dla 2014 i 2015r w stosunku do 2013r. przy czym w roku 2013 założono mniejsze wykonanie, kierując się planowaną reorganizacją Gminnych Instytucji Kultury jak i ograniczeniem wydatków bieżących m. in .na  remonty.

Dla lat 2016 -2021 wydatki bieżące przyjęto na tym samym poziomie.

- wynagrodzenia – w 2013 roku na poziomie planowanych wydatków na 2012r natomiast w latach 2014-2021 wzrost o 1% w stosunku do roku 2013.

Prognoza dochodów


Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:


- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.


W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:


- podatki i opłaty,

- udział w podatkach budżetu państwa, 

- subwencje z budżetu państwa, 

- dotacje, 


- dofinansowanie, 


- pozostałe dochody bieżące,

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:


- dochody z majątku, 

- dotacje na inwestycje. 

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dla prognoz dochodów przyjęto wzrost na średnim poziomie 3%. Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorie dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.


Prognoza wydatków


Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, składki naliczane od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (wydatki z rozdziałów 75022 i 75023).


Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto projekt budżetu. 

Inwestycje (wydatki majątkowe)


Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, o których mowa w art. 226 ust. 3 w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do Uchwały (tylko inwestycje wieloletnie). Wartość wszystkich wydatków majątkowych została określona w załączniku nr 1 do Uchwały. Na wydatki majątkowe, poza wskazanymi powyżej przedsięwzięciami, składają się również inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pod nazwą „ Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum” w wysokości 100 585,08 na okres 5 lat. Ponadto planuje się również zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 180 000,00 na okres 5 lat - na udział w budowie Zakładu  Odpadów w Tychach, gdzie Gmina Kobiór jest udziałowcem spółki „Master”. Na realizację projektów pn. ” E- wrota i E- struktura” planuje się w 2012 zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 53 493,00 na okres 3 lat.

Relacja z art. 243. Ustawy


Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie art. 243 następuje w roku 2012 – 2013, przy czym w latach 2012-2013 wspomniany wskaźnik jest podawany tylko i wyłącznie informacyjnie. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych.

Niespełnienie w latach 2012-2013 wspomnianego wskaźnika jest spowodowane rozpoczęciem już w roku 2007 największej realizowanej w Gminie przy współfinansowaniu ze środków unijnych inwestycji pn. „Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków Wschód wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”.  Wówczas nie istniał wymóg art. 243 obecnej uofp i nikt nie przypuszczał, że takie ograniczenie zostanie wprowadzone. W momencie bardzo zaawansowanej realizacji przez Gminę wspomnianej wyżej inwestycji uległa zmianie uofp, a w niej sposób obliczenia wskaźnika o którym mowa w art. 243. W tym momencie Gmina nie mogła sobie pozwolić na rezygnację z realizowanego zadania inwestycyjnego , ponieważ wiązałoby się to z utratą dużej dotacji ze środków unijnych.

W związku z powyższym na finansowanie wkładu własnego  na w/w inwestycję Gmina musiała zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w roku 2010 na kwotę 1.190.667,39 zł. .  


Ponadto od 01 stycznia 2010r. zmienił się sposób zaliczkowania dotacji unijnej przez Instytucję Zarządzającą skutkujący tym, że wcześniej można było otrzymać 100% zaliczki, a od 01 stycznia 2010r. tylko 70% zaliczki. Spowodowało to konieczność zaciągnięcia pożyczki pomostowej w WFOŚiGW w Katowicach. 


Zgodnie z obecnymi wytycznymi IZ RPO WSL w zakresie udzielania wsparcia  w formie zaliczki beneficjentom wartość udzielonego dofinansowania w formie zaliczki w danym okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć 70% wartości planowanego dofinansowania w okresie najbliższych trzech miesięcy wynikającego z zaplanowanych wydatków. Pozostałe 30% jest zrefundowane po zapłaceniu faktury i złożeniu stosowanego wniosku o refundację do Instytucji Zarządzającej. Termin refundacji przez RPO poniesionych wydatków zgodnie z zawartą umową wynosi 40 dni. Z uwagi na sytuację opisaną wyżej zaistniała konieczność zaciągnięcia pożyczki pomostowej z WFOŚiGW, która pokryje pozostałe 30% wydatków podlegających refundacji ze środków RPO. Spłata transzy pożyczki pomostowej nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu refundacji z RPO, zaś całość pożyczki zostanie spłacona do końca I kwartału 2012 roku. 

Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy Kobiór pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.




