
Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII / 91 /2011 

Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 grudnia 2011 r 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm iny Ślemień 

 

 Uchwałą Nr XVII /90/2011 z dnia 29 grudnia w sprawie zmiany Uchwały BudŜetowej Gminy 

Ślemień na rok 2011 zmieniono kwoty dochodów , uległa ona zwiększeniu 1 082 601,00 zł, oraz 

zmieniony został plan wydatków o łączną kwotę 44 250,00 zł. Zmniejszeniu uległ równieŜ plan 

przychodów budŜetu o kwotę 1 038 351,00 , co znalazło odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej jak równieŜ w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2025, zmieniona 

została równieŜ kwota i źródła przychodów . 

 W związku z wprowadzonymi zmianami ustalono nowe relacje poziomów wskaźników spłaty 

oraz zadłuŜenia zgodnie z art. 169 i art. 170 z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) a takŜe wskaźnika dopuszczalności poziomu 

zadłuŜenia j.s.t. wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), czyli poziom faktyczny wynikający z przedstawionych w 

przepływach kwot oraz poziom maksymalny, którego Gmina nie moŜe przekroczyć. 

 

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwy Ŝki  

 Podstawowe wielkości budŜetu w latach 2011- 2025 zostały zaplanowane w taki sposób, by 

prognozowane budŜety były zrównowaŜone, tzn. by spełniony był warunek: dochody + przychody = 

wydatki + rozchody 

W roku 2011 budŜet zaplanowano z deficytem, który wynika w głównej mierze z załoŜonego 

do realizacji programu inwestycyjnego w tym okresie; deficyt w roku 2011 w wysokości 516 427,00 zł 

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 

181 427,00 zł, oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 335 000,00 zł.  

W latach 2012-2014 budŜet zaplanowaną z nadwyŜką budŜetu, która ma na celu 

zniwelowanie zjawiska tzw. rolowania długu. Wypracowaną nadwyŜkę tj. w roku 2012 w wysokości 

249 640,00 zł, w roku 2013 – 1 041 712,83 zł, w roku 2014 – 644 500,00 zł. Którą przeznacza się w 

całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek.  

Sposób sfinansowania spłaty długu  

 Przyjmuje się, Ŝe spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyŜki 

budŜetowej, wolnych środków, oraz nadwyŜki z lat poprzednich.  

 


