
Projekt 
 

UCHWAŁA  NR 
RADY  MIEJSKIEJ  W  PSZOWIE 

Z   DNIA     
 

w  sprawie:  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy M iasta Pszów 
                                       na   lata   2011  -  2014 
 
 
Na podstawie:  art. 18 ust. 2 pkt 9 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity: Dz.U. Z 2001 r., Nr 142,  poz. 1591 z późn. Zmian.)  oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229,  
art. 230 ust. 1 i 6  i  art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (tekst jednolity:  
Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. Zmian.)  w związku z art. 85,  art. 121 ust. 8  i  art. 122 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 
157, poz. 1241 z późn. zmian.) 

 
Rada Miejska w Pszowie  
uchwala,  co następuje: 

 
 

§  1 
 

     Przyjmuje  się  Wieloletnią  Prognozę  Finansową  Gminy  Miasta  Pszów  na lata 2011 – 2014 
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2023,  zgodnie z załącznikiem nr 1 
do niniejszego projektu uchwały. 
 
 

§   2 
 

       Określa się wykaz przedsięwzięć  realizowanych w latach 2011 – 2014,  zgodnie z 
załącznikim nr 2  do niniejszego projektu uchwały. 
 

§   3 
 

      1.  Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 
przedsięwzięć,  określonych załącznikim nr 2 do projektu uchwały. 
 
      2.  Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
 
      3.  Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania 
zobowiązań, określonych w § 3  ust. 1 i 2  projektu uchwały,  kierownikom jednostek 
organizacyjnych  realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku  nr 2  do niniejszego projektu 
uchwały. 
 
 

§   4 
 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Pszów. 
 
 

§   5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  1 stycznia  2011 r. 
 

 



 
 

            Objaśnienia przyj ętych warto ści przedstawionych w projekcie uchwały w 
sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2 011   -   2014   

 
 Projekt uchwały  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta Pszów ,sporządzony 
na podstawie art. 226 oraz z zastosowanie art. 243 ustawy o finansach publicznych, składa się 
z dwóch części: 
 
1)  prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2011 i lata następne 
2)  przedsięwzięć w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych Miasta 

 
 
 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje: 
 
       -  wykonanie budżetu Miasta za  lata 2008 – 2009 , 

 -   planowane wykonanie budżetu Miasta za rok 2010, 
 -   projekt  budżetu Miasta na  rok 2011  oraz prognozę   dochodów, wydatków 
     przychodów i rozchodów publicznych na lata obejmujące okres spłat zadłużenia 
      Miasta 
-  część ta obejmuje również wynik finansowy budżetu oraz stan zadłużenia 
 
Dochody budżetowe w latach 2012 – 2014  zostały zaplanowane w następujący sposób: 
 
-    w roku 2012 i 2014   uwzględniono   należności Gminy w zakresie wyrobisk górniczych,  
gdzie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,    zastosowano zwiekszenie o stawki inflacji 
w zakresie podatkó i opłat lokalnych. 

 
      -   w  latach następnych dokonano przeniesienia planowanych dochodów i wydatków z roku 
            2014 
 
      -  w zakresie wydatków:  wydatki zaplanowano na bazie rok 2010 dokonując zwiększenia  
         o wskaźniki w zakresie dostawy energii, gazu, wody. 
     W wydatkach bieżących w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, w zakresie 
funkcjonowania organów j.s.t.  uwzględniono rozdz. 75022 i 75023 działu 750 klasyfikacji 
budżetowej. 
 
         W okresie objętym prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań Gmina nie udzieliła i nie 
zaplanowała udzielenia poręczeń czy też gwarancji. 
 
     Przedstawiony okres spłaty zadłużenia do roku 2023 jest spowodowany zaplanowaniem spłat  
rat kredytu do  tego okresu. 
 
     Jak wynika z przedłożonej prognozy spłaty długu i jego zobowiązań,  w latach 2011 do 2014  
Gmina spełnia warunki zawarte w art. 243 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, natomiast jeżeli chodzi o zaciąganie zobowiązań, Gmina  podejmuje  działania 
nakazujące ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek jak również dokonania 
pewnych ograniczeń w zakresie wydatków bieżących Miasta. 
 
     Część  druga   projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  obejmuje  
zestawienie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych. 
Dotyczy to głównie projektów na zadania związane z  programami realizowanymi z udziałem 
środków z budżetu UE oraz z   umowami, których realizacja jest niezbędna  dla zapewnienia 
ciągłości działania jednostki, m.in.:    przygotowania i opracowania projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego,  dostawa energii, gazu, wody.                                                                                                                                                                              


