
      Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  Finansowej 
w I półroczu 2014 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/145/2013 z dnia 19 grudnia  2013 roku przyjęta została 
Wieloletnia Prognoza Finansowa  na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2013-2026. 
Aktualizacji WPF dokonano Uchwałą Nr XXXIV/154/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.
Zmiany polegają na wzroście  w trakcie realizacji budżetu dochodów i wydatków 
budżetowych oraz zmianie szczegółowości WPF.
Zmianie uległa  prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2014-2026 ponieważ 
Uchwałą Nr XXXVII/165/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zwiększony został planowany 
deficyt o kwotę 112.680 zl, którego źródło pokrycia stanowić będzie pożyczka.

Wykonanie dochodów – 55,44% planu i wykonanie wydatków – 46,89% planu nie 
stanowią zagrożenia w realizacji budżetu gminy w 2014 roku.

Niskie   wykonanie  rozchodów w I półroczu (spłat krajowych pożyczek i kredytów) wynika 
z harmonogramu spłat  zawartych w umowach o udzielenie kredytów.  Planowane spłaty 
rat kredytów – 610.000 zł. Wykonanie -185.000 zł.   Pozostała kwota do spłaty –425.000 zł 
Stan zadłużenia na dzień 30.06.2013 r. wyniósł -   3.555.000 zł.

Źródło spłaty długu stanowią wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. - 4.712.680  zł 

Planowane wydatki majątkowe –2.428.061  zł w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 
226 ust. 4 ufp (przedsięwzięć wieloletnich) – 404..000 zł w tym na projekty realizowane z 
udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej -404.000.000 zł. 

Realizacja przedsięwzięć

1.Stabilizacja poziomu lustra wody Jeziora Księte. (Przedsięwzięcie)
Wydatki na realizację przedsięwzięcia – 402.385,79 zł. Łączny koszt – 
442.013,19
Zadanie to jest współfinansowane   ze środkami unii europejskiej w ramach 
Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią 
priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. 

Tabelaryczne zestawienie danych z przebiegu wykonania WPF zawiera załącznik do 
informacji.           

Opracowała:  Jolanta Rakoczy                                                       Zatwierdził:

   Wójt
(-) Szymon Zalewski

Świedziebnia dnia 25.08.2014 r.


