UCHWAŁA NR XXIV/122/2012
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie
na podstawie art. 226,art.227,art.228,art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157,poz.1240 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje :
§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2019 w treści załącznika nr 1 do niniejszej
uchwały składającego się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnienia
przyjętych wartości.
§ 2. Traci moc uchwała Nr Uchwała Nr XII/67/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2011
roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
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Uzasadnienie
Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem wskazującym kierunki polityki finansowej, w tym
prognozowania budżetu, analizę możliwości inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania
i spłaty zadłużenia Gminy Międzylesie na lata 2013-2019. 1.Dochody Przy sporządzaniu WPF uwzględnione
zostały podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2009-2014 przedstawione w Założeniach Projektu
Budżetu Państwa na rok 2013. Wysokość subwencji ogólnej i dotacji na zadania zlecone i własne, udział
w podatku PIT oraz CIT na 2013 r. uwzględniono w kwotach wskazanych przez Ministra Finansów. Dochody
własne w tym pochodzące z podatków i opłat lokalnych przyjęto w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług w wysokości 108,44 % .W kwocie dochodów majątkowych zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży
majątku ujęte w ofercie sprzedaży oraz od 2014 roku planowana jest sprzedaż nieruchomości rolnych. 2. Wydatki
Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z działalnością statutową jednostek organizacyjnych gminy. Nie
założono wzrostu wynagrodzeń na 2013 dla nauczycieli oraz zaplanowano wypłatę dodatków wyrównawczych
w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela. Wydatki na funkcjonowanie JST obejmują wydatki ujęte w dziale 750
Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, rozdział 75022 Rady Gmin, i rozdział 75023 Urzędy
gmin przy założeniu wzrostu wydatków o wskaźnik 102,7 %. Gmina Międzylesie nie udzielała ,jak również nie
zamierza w okresie 2013- 2019 udzielić gwarancji i poręczeń. Wydatki ujęte w kolejnych latach związane są
z realizacją zadań własnych gminy. W przedsięwzięciach nie są ujmowane umowy, których realizacja w roku
budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy. Również ,ze względu na
roczny okres realizacji zadań i projektów, nie sporządzono załącznika informującego o zamierzonych wieloletnich
projektach i zadaniach. 3.Nadwyżka budżetowa W roku 2013 nie zaplanowano nadwyżki budżetowej. 4.Przychody
w roku 2013 gmina nie zamierza zaciągać kredytów i pożyczek. 5.Rozchody W latach 2013-2019 zaplanowano
spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2009-2012 w kwotach wynikających z harmonogramów
spłat. 6.Finansowanie deficytu Nie występuje deficyt budżetu w związku z wyższymi planowanymi dochodami
budżetowymi w stosunku do planowanych wydatków budżetowych. 7.Kwota długu w latach 2013- 2019 wynika
z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłaty rat pożyczek i kredytów
finansowane będą z dochodów własnych. 8.Wskaźniki zadłużenia W roku 2013 wskaźnik spełnia wymagane
kryteria zadłużenia wynikające z zaciągniętych pożczek i kredytów art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
(Dzu.U.nr 249,poz.2104 ).W latach 2014-2019 wskaźnik ten wypełnia wymagane kryteria ustawowe zgodnie z art.
243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240 ze zm.) . W latach 20132019 dług będzie się stopniowo zmniejszał, źródłem spłaty długu będą prognozowane nadwyżki budżetu.
Obliczone na podstawie prognozowanych wielkości wskaźniki, o których mowa w art. 169 i art. 170 pufp rok 2013
oraz relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone
w art.243 ufp lata 2014-2019 , nie przekraczają dopuszczalnego poziomu zadłużenia.
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