
                                                          Zarządzenie Nr 15 /14
z dnia  28 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2014– 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.594  z późn. zm.)  
oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885  z  
późn .zm.) 
Wójt Gminy zarządza , co następuje:
§ 1
W Uchwale Nr XXXIV/302/14  Rady Gminy Wierzbinek z dnia 20 stycznia 2014 roku w 
sprawie Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2014 -2022 
zmienionej 
Uchwałą Nr XXXIV/316/14  z dnia 28 marca 2014 roku 
dokonuje się  zmian:

1. W załączniku Nr 1  do Uchwały zmienia się dane:
   w kolumnie Prognoza 2014 
- dochody  ogółem zwiększa się do kwoty 26 375 367,76 zł w tym dochody bieżące do kwoty 
21 729 492,76 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do 
kwoty 4 567 318,16 zł,
-  wydatki na odsetki i dyskonto polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 
mowa w art.243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy zmienia się do kwoty 
4 500,00 zł,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu 
wyłączeń ustala się na 9,52 %,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się do kwoty 
10 332 932,11 zł,
- wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 
finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na 
stopień finansowania tymi środkami do kwoty  740 000,00 zł, w tym: w związku z już zawartą 
umową na realizację projektu lub zadania do kwoty  740 000,00 zł,
   2/ w kolumnie Prognoza 2015
-  wydatki na odsetki i dyskonto polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 
mowa w art.243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy zmienia się do kwoty 
13 200,00 zł,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu 
wyłączeń ustala się na 7,84 %,
-- wiersz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , w 
tym  łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych  wyłączeń z limitu spłaty 
zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy zmniejsza się do kwoty  2 222 538,00 zł / rubryka 
5.1.1/ , z tego  kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w 
art.243 ust.3a ustawy do kwoty  92 500,00 zł,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na : spłaty kredytów , pożyczek i 
papierów wartościowych ustala się w kwocie  3 620 138,00 zł,

3/ w kolumnie Prognoza 2016
-  wydatki na odsetki i dyskonto polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 
mowa w art.243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy zmienia się do kwoty 
26 200,00 zł,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu 
wyłączeń ustala się na 9,15 %,
-- wiersz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , w 
tym  łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych  wyłączeń z limitu spłaty 



zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy zmniejsza się do kwoty  92 500,00 zł / rubryka 5.1.1/ 
z tego:  kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 
ust.3a ustawy do kwoty 92 500,00 zł,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na : spłaty kredytów , pożyczek i 
papierów wartościowych ustala się w kwocie  1 730 100,00 zł.
   4/ w kolumnie Prognoza 2017
-  wydatki na odsetki i dyskonto polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 
mowa w art.243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy zmienia się do kwoty 
18 400,00 zł,
-  dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu 
wyłączeń ustala się na 9,10 %,
-- wiersz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , w 
tym  łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych  wyłączeń z limitu spłaty 
zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy zmniejsza się do kwoty  92 500,00 zł / rubryka 5.1.1/ 
z tego:  kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 
ust.3a ustawy do kwoty 92 500,00 zł,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym  na : spłaty kredytów , pożyczek i 
papierów wartościowych ustala się w kwocie  1 600 100,00 zł.
   5/ w kolumnie Prognoza 2018
-  wydatki na odsetki i dyskonto polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 
mowa w art.243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy zmienia się do kwoty 
13 600,00 zł,
-  dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu 
wyłączeń ustala się na 10,45 %,
-- wiersz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , w 
tym  łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych  wyłączeń z limitu spłaty 
zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy zmniejsza się do kwoty  92 500,00 zł / rubryka 5.1.1/ 
z tego:  kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 
ust.3a ustawy do kwoty  92 500,00 zł,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym  na : spłaty kredytów , pożyczek i 
papierów wartościowych ustala się w kwocie  1 662 500,00 zł.
  6/ w kolumnie Prognoza 2019
-  wydatki na odsetki i dyskonto polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 
mowa w art.243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy zmienia się do kwoty 
9 700,00 zł,
-  dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu 
wyłączeń ustala się na 9,22 %,
-- wiersz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , w 
tym  łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych  wyłączeń z limitu spłaty 
zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy zmniejsza się do kwoty  92 500,00  zł / rubryka 
5.1.1/  z tego:  kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w 
art.243 ust.3a ustawy do kwoty 92 500,00 zł,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym  na : spłaty kredytów , pożyczek i 
papierów wartościowych ustala się w kwocie  1 662 500,00 zł.
7/ w kolumnie Prognoza 2020
-  wydatki na odsetki i dyskonto polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 
mowa w art.243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy zmienia się do kwoty 
6 600,00 zł,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu 
wyłączeń ustala się na 8,68 %,
-- wiersz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , w 
tym  łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych  wyłączeń z limitu spłaty 



zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy zmniejsza się do kwoty  92 500,00 zł / rubryka 5.1.1/ 
z tego:  kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 
ust.3a ustawy do kwoty 92 500,00 zł,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym  na : spłaty kredytów , pożyczek i 
papierów wartościowych ustala się w kwocie  1 662 500,00 zł.
  8/ w kolumnie Prognoza 2021
-  wydatki na odsetki i dyskonto polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 
mowa w art.243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy zmienia się do kwoty 
5 300,00 zł,
-  dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu 
wyłączeń ustala się na 8,30 %,
-- wiersz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , w 
tym  łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych  wyłączeń z limitu spłaty 
zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy zmniejsza się do kwoty  92 500,00 zł / rubryka 5.1.1/ 
z tego:  kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 
ust.3a ustawy do kwoty 92 500,00 zł,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym  na : spłaty kredytów , pożyczek i 
papierów wartościowych ustala się w kwocie  712 500,00 zł.
    9/ w kolumnie Prognoza 2022
-  wydatki na odsetki i dyskonto polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 
mowa w art.243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy zmienia się do kwoty 
3 500,00 zł,
-  dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu 
wyłączeń ustala się na 7,76 %,
-- wiersz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , w 
tym  łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych  wyłączeń z limitu spłaty 
zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy zmniejsza się do kwoty  92 500,00 zł / rubryka 5.1.1/ 
z tego:  kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 
ust.3a ustawy do kwoty  92 500,00 zł,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym  na : spłaty kredytów , pożyczek i 
papierów wartościowych ustala się w kwocie  712 500,00 zł.

§ 2
     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                        
                                                                                                              Wójt Gminy Wierzbinek

                                                                                                          / Paweł Szczepankiewicz /

Uzasadnienie do Zarządzenia  Wójta Gminy  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na  
lata 2014-2022
W załączniku Nr 1 do WPF  dokonuje się zmian z uwagi na nieprawidłowe ustalenie wyłączeń określonych w art.243  
ust 3a.


