
 
 

Uchwała Nr III/10/2010 
Rady Gminy Pokój 

z dnia 28 grudnia 2010 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

 
 

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zw. z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 
późn. zm.) oraz art. 228 ustawy o finansach publicznych (w sytuacji zawarcia w uchwale 
upoważnień) Rada uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Uchwala się wieloletnia prognozę finansową na lata 2011 - 2025 wraz z prognozą  
kwoty długu na lata 2011 - 2025 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a i 2b do uchwały. 
 

§ 2 
 

Upoważnia 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 budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 
wykraczają poza rok budżetowy. 

 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 
 

§  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej (uchwała III/10/2010) 

 
 

1. Planowania wartości dochodów bieżących dokonano z uwzględnieniem specyfiki 
każdego źródła. Część dochodów zaplanowano w oparciu o ekstrapolację, co oznacza, 
że na podstawie obserwacji trendów i relacji, które zaszły w minionych okresach 
ustalono prawdopodobne dochody w przyszłości. Część dochód została ustalona 
również przy uwzględnieniu incydentalności ich występowania. Dotyczy to źródeł w 
najbliższej latach prognozy. Pozostałe wpływy zaplanowano natomiast przy 
wykorzystaniu ogólnych wskaźników makroekonomicznych takich jak dynamika PKB 
czy przeciętne tempo wzrostu zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów.  

2. Wartość planu dochodów majątkowych została ustalona w oparciu o znane na dzień 
sporządzenia prognozy okoliczności. Część z nich wynika już z podpisanych umów i 
dokonanych ustaleń, a część z nich ogólnych wytycznych programów i projektów.  

3. Wartość planu dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia ustalono w oparciu o stan 
mienia komunalnego przeznaczonego i przygotowywanego do sprzedaży. 

4. Wartość planu wydatków bieżących ustalono z uwzględnieniem specyfiki każdego 
obszaru. Część wydatków zaplanowano w oparciu o ekstrapolację, co oznacza, że na 
podstawie obserwacji trendów i relacji, które zaszły w minionych okresach ustalono 
prawdopodobne wydatki w przyszłości. Część dochód została ustalona również przy 
uwzględnieniu incydentalności ich występowania. Dotyczy to kosztów w najbliższych 
latach prognozy. Pozostałe wpływy zaplanowano natomiast przy wykorzystaniu 
ogólnych wskaźników makroekonomicznych takich jak dynamika PKB czy przeciętne 
tempo wzrostu zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów.  

5. Wydatki na realizację umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których 
płatność przypada w okresie dłuższym niż rok budżetowy nie zostały ujęte w ogóle w 
prognozie. Jednostka samorządu terytorialnego nie zaciągnęła, ani nie planuje 
zaciągnąć w najbliższej przyszłości tego typu zobowiązań. Podobne umowy występują 
w działalności jednostki, lecz nie są podpisywane na okres dłuższy niż jeden rok, 
wykraczają zatem tylko poza jeden rok budżetowy i nie mają charakteru 
wieloletniego. Z innych umów nie wynika natomiast wprost kwota zaciągniętego 
zobowiązania i nie mają charakteru przedsięwzięć.  

6. Wykaz przedsięwzięć został sporządzony na podstawie planowanych na dzień 
sporządzenia prognozy zadań oraz zadań które są już w trakcie realizacji.  

7. Gmina Pokój nie realizuje i nie planuje realizacji programów, projektów lub zadań 
związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP) 

8. Gmina Pokój nie ma aktywnych, ani nie planuje w przyszłości udzielania gwarancji i 
poręczeń 

9. Poziom kwoty długu na koniec 2011 roku powstał przy założeniu, że plan przychodów 
w 2010 r. nie zostanie wykonany po stronie przychodów z kredytów i pożyczek w 
pełnej wysokości. Założenie to nie jest odzwierciedlone jeszcze w aktualnej uchwale 
budżetowej na 2010 r., a wynika ono z odstąpienia od realizacji niektórych wydatków 
bieżących oraz majątkowych. Spowoduje to obniżenie planowanego deficytu w 2010 
r. i brak konieczności realizowania przychodów z zaciąganego długu. Do tego stanu 
rzeczy przyczyniło się także, zrealizowanie istotnego niezaplanowanego dochodu. 
Dane te będą wynikać ze sprawozdań budżetowych za 2010 r. 

 


