Wójt Gminy Górowo Iławeckie
ul. Kościuszki 17
11-220 Górowo Iławeckie
woj. warmińsko-mazurskie

Zarządzenie Nr WG.0050 .136 . 2021
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2022-2036

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje.
§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2022-2036 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w tej prognozie, zgodnie z załącznikiem
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2022-2036 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, przedstawia się najpóźniej do 15 listopada
2021 r:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
2) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały.
§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu.
Wójt Gminy Górowo Iławeckie
Bożena Olszewska-Świtaj

Projekt
UCHWAŁA NR ……………….
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia ……………………….
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie
na lata 2022 - 2036
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm. )
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wieloletnią prognozę Finansową Gminy na lata 2022-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022- 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. 1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
określonych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia Wójta 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.
§ 4. Upoważnia się Wójta do:
1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania
zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określnych w załączniku Nr 2,
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr XXVIII/228/2020 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia
30 grudnia 2020 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Górowo Iławeckie na lata 2021-2035 r.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Objaśnienia do Projektu Uchwały Rady Gminy Górowo Iławeckie Nr ……. z dnia ……….
Opis wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2036 Gminy
Górowo Iławeckie.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą
co najmniej:
- dochody bieżące oraz wydatki bieżące jst, w tym na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe
budżetu jst,
- wynik budżetu jst,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jst z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz
zaplanowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jst, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych
oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- uwzględnia zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową
w perspektywie czasu wykraczającej poza rok budżetowy.
Dochody:
Założono dochody bieżące na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, od
Wojewody Warmińsko - Mazurskiego oraz projektów uchwał Rady Gminy. W zakresie
dochodów majątkowych wykazano, że w roku 2022 planuje się otrzymanie dotacji
majątkowych oraz

dochody ze sprzedaży majątku. Na kolejne lata przyjęto wielkości

sprzedaży majątku, na podstawie uzyskanych informacji od pracownika zajmującego się
sprzedażą mienia. W pozostałych latach przyjęto dochody na

podobnym poziomie

uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest dużym ryzykiem błędu.
Wydatki:
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat
zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. W 2022 roku planuje
się zaciągnąć kredyt w wysokości 7.597.340,06 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy
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oraz spłaty rat kredytów i pożyczek.
Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - przyjęto na podstawie wyliczeń
pracowników d.s kadr i płac.W latach następnych decyzje w tym zakresie będą
podejmowane na etapie projektowania budżetów na poszczególne lata.
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia wieloletnie.
Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr
2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie
przewiduje się realizację inwestycji rocznych.
Przychody.
Poza kredytem w wysokości 7.597.340,06 zł w 2022 r oraz wolnymi środkami w
wysokości 1.869.243,00 zł,nadwyżka budżetową z lat ubiegłych w wysokości
4.368.720,94 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 2.698.001,00 zł na
dzień przyjęcia prognozy, nie planuje się innych nowych przychodów w latach
następnych.
Rozchody.
Spłatę długu w 2022 r w wysokości 570.741,00 zł, zaplanowano na podstawie
harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W kolejnych latach
zaplanowano spłaty rat według harmonogramów wziętych kredytów i planowanych do
zaciągnięcia w 2022 r.
Wynik budżetu.
Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w danym
roku budżetowym i kolejnych latach.
Finansowanie deficytu.
Deficyt finansowany będzie z planowanego do zaciągnięcia kredytu, wolnych środków,
nadwyżki budżetowej oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku
beżącym budżetu . W kolejnych latach nie planuje się deficytu.
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Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy
o finansach publicznych.
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług
z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.
Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana
w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków jeżeli występują.
Na koniec 2022 roku planuje się kwotę długu w wysokości 8.895.842,06 zł.
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