-P R O J E K T UCHWAŁA NR VII/…../2011
Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć w niej ujętych

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146,
Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:
§1
Ustala się zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć w niej ujętych.
§2
Informacja składa się z części tabelarycznej i opisowej.
§3
Część tabelaryczna zawiera:
1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:
Lp.

Zakres

1.
1a
1b
2.
2a
2b
3.
4.

Dochody ogółem, z tego:
bieŜące
majątkowe
Wydatki ogółem, z tego:
bieŜące
majątkowe
RóŜnica (1-2)
NadwyŜka budŜetowa z lat
ubiegłych plus wolne środki,
zgodnie z art. 217 ufp
Przychody (kredyty)
Spłata i obsługa długu, z tego:
rozchody z tytułu spłaty rat
kapitałowych
wydatki bieŜące na obsługę długu

5.
6.
6a
6b

Plan

Wykona
-nie na
30.06.

Wskaźnik procentowy

2
7.
7a

7b

8.

9.
10.

Kwota długu, w tym:
łączna kwota wyłączeń z art. 243
ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3
sufp
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3
pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp
przypadająca na dany rok
budŜetowy
ZadłuŜenie/dochody ogółem [(77a):1] – max 60% z art. 170
sufp
Maksymalny dopuszczalny
wskaźnik spłaty z art. 243 ufp
Spełnienie wskaźnika spłaty
z art. 243 ufp po uwzględnieniu
art. 244 ufp

2. Informację o przebiegu i realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie
finansowej:
Lp.

Nazwa i cel

Jednostka
Łączne
odpowiedzialna nakłady
finansowe

Limit
2011

Wykonanie
na 30.06.

§4
Część opisowa zawiera omówienie rozbieŜności w wykonaniu wieloletniej
prognozy finansowej oraz krótką charakterystyką zakresu wykonanych przedsięwzięć.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Przygotowane w proponowanej formie dokumenty spełniać będą wymogi prawne wynikające z art.
266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a równocześnie w sposób przejrzysty i pełny dane dotyczące
kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.

Opracowała: Irena Dzikowska

