
    
Załącznik Nr 1a 

 do Uchwały Nr XIX / 94 /2012 
 Rady Gminy w Ślemieniu   

        z dnia 26 stycznia  2012 r. 
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
 Gminy Ślemień 

 
 

Objaśnienia  
do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy F inansowej 

 
 .  
Uchwała w sprawie WPF zawiera załączniki określające:  

1. Wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budŜetowych oraz kwoty 

długu i jego spłat wraz z informacją o relacji, o której nowa w art. 243 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowiących załącznik Nr 1  do uchwały (dochody, 

wydatki, wynik budŜetu, przychody i rozchody);  

2. Przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków 

w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2 .  

 Na wskutek zmian  budŜetu uchwalonych Uchwała Nr XIX/ 93/2012 Rady Gminy w Ślemieniu 

z dnia  26 stycznia 2012 r. w załączniku Nr 1 tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej 

Uchwała Nr XVI/87/2011 dnia 27 grudnia 2011 roku w wprowadzono następujące zmiany dla wielkości 

prognozowanych na rok 2012: 

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 408 746,00 zł 

- wydatki bieŜące uległy zwiększeniu o kwotę 31 611,00 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 

419 816,00,00 zł,  

- wprowadzono nowe źródło przychodów jaki są wolne środki w wysokości 42 681,00 zł 

- zmniejszeniu o kwotę 714 363,83 zł uległa planowana w uchwale na rok 2012 kwota długu, która 

automatycznie spowodowała zmianę wskaźników wynikających z art. 169/1740 sufp oraz  wskaźników 

z art. 243 ufp na wszystkie lata objęte wieloletnią prognozą finansową.   

- kwota nadwyŜki budŜetowej uległa zmianie o kwotę 42 681,00 zł na wskutek zwiększenia wydatków 

bieŜących. 

 Na wskutek skorygowania kwoty długu na koniec roku 2011w załączniku do uchwały w 

okresie 2013 – 2025 zmianie uległy takie wielkości jak: 

- wysokość rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych (kol 7a) uległa w kaŜdym z lat zmniejszeniu o 

następujące kwoty : 2013 – 8 370,83 zł, 2014 do 2021 - 36 682,00 zł, 2022 – 36 679,00 zł, 2023 – 

144 172,00 zł, 2024 – 115 865,00 zł, 2025 – 115 821,00 zł. Analogicznie o takie same kwoty 

zwiększeniu uległy środki do dyspozycji (kol. 9), które przeznaczono na zwiększenie wydatków 

majątkowych (kol. 10) oraz kwota nadwyŜki budŜetowej planowanej w poszczególnych latach objętych 

prognozą (kol 16).  

- planowana w uchwale pierwotnej kwota długu (kol13) w latach 2013 – 2025 uległa modyfikacji 

(zmniejszeniu) o następujące wielkości: 2013 – 705 993,00 zł, 2014 – 669 311,00 zł, 2015 – 

632 629,00 zł, 2016 – 595 947,00 zł, 2017 – 559 265,00 zł, 2018 – 522 583,00 zł, 2019 – 485 901,00 

zł, 2020 – 449 219,00 zł, 2021 – 412 537,00 zł, 2022 – 375 858,00 zł, 2023 – 231 686,00 zł, 2024 – 

115 821,00 zł.  


