
UCHWAŁA  NR  III/20/2010 

Rady Gminy Zębowice z dnia  29 grudnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

 
Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 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 i Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.  
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108,  
poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078)  

 
Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1.  Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2014, wraz z prognozą kwoty 
długu na lata 2011 – 2016 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. 
2.  Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 
 
 

§ 2 
 

UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 
1)  związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości 
limitów zobowiązań określonych w tym załączniku, 
2)  z tytułu umów, których realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych jest 
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 
wykraczają poza rok budŜetowy.  
 

§ 3 
 

UpowaŜnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych 
gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały. 
 

§ 4 
 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 5 
 

 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01 stycznia 2011 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zębowice, 2010-grudzień-29 

 
 
 

 

OBJAŚNIENIA  

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  

 

 
 

 Określając wartość dochodów bieŜących zastosowano wskaźnik procentowy z tablicy 

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2009-2014 opublikowanej przez 

Ministra Finansów. W przypadku dochodów majątkowych w latach 2012 i 2013 przyjęto 

wartość dotacji, o jaką zostanie złoŜony wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego  

Województwa Opolskiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. 

 W wydatkach majątkowych przyjęto wartość planowanych inwestycji, których 

wykonanie będzie zaleŜne od przyznania dotacji przez Samorząd Województwa Opolskiego. 

 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane 

z funkcjonowaniem jst określono uwzględniając wzrost szacunkowy o 3%. 

 Wydatki na obsługę długu (odsetki) oraz spłatę rat kapitałowych kredytów ujęto 

zgodnie z harmonogramami spłat kredytów. W przypadku poŜyczki na wyprzedzające 

finansowanie załoŜono spłatę poŜyczki w 2011 r. po uzyskaniu dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego. 

 


