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                                                                                                Załącznik Nr 2  do Zarządzenia  Nr 36 /16  

                                                                                      Wójta  Gminy z dnia  9   sierpnia 2016 roku    

 

IINNFFOORRMMAACCJJAA        OO  KKSSZZTTAAŁŁTTOOWWAANNIIUU  SSIIĘĘ  WWIIEELLOOLLEETTNNIIEEJJ  

PPRROOGGNNOOZZYY  FFIINNAANNSSOOWWEEJJ  ww  ttyymm    OO  PPRRZZEEBBIIEEGGUU  RREEAALLIIZZAACCJJII  

PPRRZZEEDDSSIIĘĘWWZZIIĘĘĆĆ  

              GGMMIINNYY      WWIIEERRZZBBIINNEEKK        ZZAA    II    PPÓÓŁŁRROOCCZZEE      22001166      rrookkuu    

Zakres informacji  oraz  forma zgodna  z art.266  Ustawy o Finansach Publicznych  z 

dnia   27 sierpnia 2009 roku  / Dz. U. z 2013 roku  poz.885/  oraz  z Uchwałą Rady 

Gminy Wierzbinek  Nr XLI/261/2010  z dnia 30  czerwca 2010  roku w sprawie 

określenia zakresu i formy sporządzania informacji z wykonania budżetu za    

pierwsze półrocze.  

 

 

Uchwałą  Nr X/97/15 z 29 grudnia 2015 roku  uchwalono i przyjęto 

Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Wierzbinek na lata 2016-2022, na podstawie 

przedłożonego Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu 

projektu oraz po wprowadzeniu korekt, z uwzględnieniem planowanych spłat  rat 

kredytowych  do roku 2022.  Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek  Nr XI/108/16 z              

2 lutego 2016 roku  oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XII/126/16 z  22 marca 2016 roku  

wprowadzono zmiany w zakresie spójności z budżetem, wprowadzono  wolne środki 

z roku 2015 w wysokości 1 500 000,00 zł oraz zwiększono dochody i wydatki w tym 

wydatki majątkowe  oraz zmieniono  wartościowo i dodano przedsięwzięcia. 

Na początku  roku budżetowego 2016 zadłużenie gminy wynosiło 

8 878 000,00 zł . Do spłaty w roku 2016 zaplanowano  po stronie rozchodów kwotę 

1 334 000,00 zł to znaczy iż po uwzględnieniu spłat z całego roku zadłużenie 

zmniejszy się na koniec roku 2016 do kwoty 7 544 000,00 zł. Z kolei  na dzień 30 

czerwca 2016 roku zadłużenie długoterminowe  gminy po uwzględnieniu 

dokonanych spłat wynosi 7 994 000,00 zł i jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z  i 

stanowi  w stosunku do planowanych dochodów 28,64 %. Wynik budżetu zgodnie z 

art.226 ust.3 na 30 czerwca 2016 roku to  nadwyżka w kwocie  1 710 917,53 zł / dane 

zgodne ze sprawozdaniem  Rb-NDS /. 
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Po stronie przychodów zaplanowana została  kwota 62 400,00 zł jako spłaty rat z 

tytułu pożyczki udzielonej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku 

wykonanie  na 30 czerwca 2016 roku to kwota  31 200,00 zł. 

Dochody bieżące  zostały wykonane w kwocie  wyższej od wykonanych wydatków 

bieżących o  1 587 551,65 zł. 

 

Informacja o sytuacji finansowej gminy Wierzbinek  

obrazująca stan zadłużenia Gminy  na  30.06 .2016 roku 
 

 

 

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów wynosi na 30 czerwca 2016 roku  

28,64 %, a planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów  4,78 %. 

    W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2016 roku  Uchwałami  Rady Gminy 

Wierzbinek   wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające 

na  zmianie  w zakresie spójności danych  z budżetem ,zwiększone zostały dochody i 

wydatki oraz dokonano zmian w przedsięwzięciach, poprzez dodanie przedsięwzięcia 

pn. Ratownictwo medyczne – dofinansowanie inwestycji bazy Śmigłowcowej Służby 

L.p

. 

Nazwa banku 

kredytującego  
Stan 

zadłużenia na 

1.01.2016 

Spłaty rat  

za okres 
Od stycznia 

 do  czerwca 

2016 

Stan 

zadłużenia na  

30.06.2016 

1. BRE Bank Kalisz 510 000,00 510 000,00  0,00 

2. 
Bank Spółdzielczy w 

Wierzbinku 
4 000 000,00 0,00  4 000 000,00 

3. 
Bank Spółdzielczy w 

Wierzbinku 
3 500 000,00 250 000,00  3 250 000,00 

4. 
Bank Spółdzielczy w 

Wierzbinku 
868 000,00 124 000,00   744 000,00 

OGÓŁEM   8 878 000,00 884 000,00 7 994 000,00 
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Ratownictwa  Medycznego – poprawa dostępności do usług medycznych , w rozbiciu 

na limity w roku 2016 – 6 600,00 zł, 2017-  6 600,00  zł i  z limitem zobowiązań w 

kwocie 13 200,00 zł. 

Z kolei Uchwałą Rady Gminy Nr  XI/109/16 z 2 lutego 2016 roku wprowadzono po stronie 

przychodów  wolne środki z roku 2015 w wysokości  400 000,00 zł oraz Uchwałą Rady 

Gminy Nr XII/127/16 z 22  marca 2016 roku wprowadzono kolejna kwotę wolnych 

środków z 2015 roku w wysokości 1 100 000,00 zł. 

Wprowadzono również  zmiany  w zakresie spójności z budżetem ,zwiększone 

zostały dochody i wydatki  oraz dokonano zmian w przedsięwzięciach  takich jak: 

 - Budowa kanalizacji w miejscowości Sadlno. W wyniku dokonanych zmian 

zwiększone zostały łączne nakłady finansowe do kwoty 742 000,00 zł , limit roku 

2016 do kwoty 142 000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 690 000,00 zł, 

pn. Budowa Przedszkola Gminnego w miejscowości Wierzbinek – poprawa jakości 

nauki, zwiększone zostały  łączne nakłady finansowe do kwoty 665 000,00 zł  oraz  

limit roku 2016 do kwoty 20 000,00 zł, 

- Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, 

zwiększone zostały  łączne nakłady finansowe do kwoty 810 000,00 zł  oraz  limit 

roku 2016 do kwoty 110 000,00 zł, 

ponadto wprowadzono przedsięwzięcie pn. Ratownictwo medyczne – 

dofinansowanie inwestycji bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa  Medycznego – 

poprawa dostępności do usług medycznych , w rozbiciu na limity w roku 2016 – 

6 600,00 zł, 2017-  6 600,00  zł i  z limitem zobowiązań w kwocie 13 200,00 zł. 

Na  początku roku 2016 planowana nadwyżka wynosiła 1 271 600,00 zł natomiast   

na 30 czerwca 2016 roku wystąpił deficyt w kwocie 228 400,00 zł zł z uwagi na 

wprowadzenie  kwoty wolnych środków w łącznej wysokości  1 500 000,00 zł jako 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym. Zaplanowane przychody  to 

62 400,00 zł. 

Rozchody gminy planowane na rok 2016 to kwota 1 334 000,00 zł / to spłaty rat 

kredytowych.  
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W  I półroczu  2016 gmina dokonała spłat  w wysokości 884 000,00 zł , to raty 

kredytów, gdzie spłacono w całości kredyt w  BRE Banku w Kaliszu  w wysokości 

510 000,00 zł oraz dokonano spłat rat w Banku Spółdzielczym w Wierzbinku. 

W I półroczu 2016 roku dochody budżetu Gminy Wierzbinek zostały zrealizowane w 

kwocie 15 634 535,91 zł co stanowi 56,02 % planu rocznego /po zmianach/  

wynoszącego 27 911 157,11 zł . 

Plan dochodów budżetu  wzrósł od 1 stycznia 2016 roku  o kwotę  4 091 845,11 zł .                                                                                                                                      

Dochody bieżące na zaplanowaną kwotę 26 788 157,11  zł na 30 czerwca 2016 roku 

wykonano  15 293 295,71 zł tj. 57,09 %  a dochody  majątkowe na plan  

1 123 000,00 zł wykonano w wysokości  341 240,20  zł tj. 30,39 %.   

Plan wydatków budżetowych po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2016 roku 

wyniósł  28 139 557,11 zł i w stosunku do uchwały budżetowej  wzrósł o kwotę  

5 591 845,11 zł. 

Na zwiększenie planu wydatków budżetowych miały wpływ: zwiększenie lub 

zmniejszenie  -  4 091 845,11 zł oraz dodatkowo  wprowadzono do budżetu wolne 

środki z nadwyżki  środków pieniężnych  w wysokości  1 500 000,00 zł . 

Ogółem wydatki budżetu gminy na dzień 30.06.2016 roku zaplanowano / po 

zmianach / na kwotę 28 139 557,11 zł zostały wykonane w wysokości 13 923 618,38 

zł, co stanowi 49,48  % planu z tego:  wydatki  bieżące na plan 25 543 107,11 zł 

wykonano w wysokości 13 705 744,06  zł tj. 53,66 % a wydatki majątkowe na plan  

2 596 450,00 zł wykonano 217 874,32  zł  tj. 8,39 %. 
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Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy 

Wierzbinek  

za I półrocze 2016 roku  

Wydatki majątkowe na   programy, projekty lub zadania pozostałe  

 

Budowa kanalizacji w 

miejscowości Sadlno 

 

Urząd Gminy 
w 

Wierzbinku 

2015-
2019 

Okres realizacji  przedsięwzięcia  zaplanowano  

w latach 2015-2019  łączne  nakłady  planowane  

w kwocie 742 000,00 zł  z tego w roku  2015 – 

wykonano dokumentację  pod budowę 

kanalizacji za kwotę 50 000,00 zł , w 2016- 

142 000,00 zł , w roku 2017 – 300 000,00 zł, w 

roku 2018 – 150 000,00 zł oraz  w roku 2019 – 

100 000,00 zł. W roku budżetowym 2016 

zaplanowano  do wykonania  budowę kanalizacji  

na odcinku około 150mb  w II półroczu 2016 

roku  a w kolejnych latach nastąpi realizacja 

przedsięwzięcia. 

Budowa strażnicy OSP w 

Wierzbinku- poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców 

Urząd Gminy 
w 

Wierzbinku 

2015-
2019 

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na 

lata 2015-2019, łączne nakłady zaplanowano na 

kwotę 810 000,00 zł, W roku 2016 limit ustalono 

na kwotę 110 000,00 zł i zaplanowano 

wykonanie dokumentacji pod budowę strażnicy 

OSP, w dniu 11 kwietnia 2016 roku została 

podpisana umowa na wykonanie, a w latach 

2018-2019 nastąpi realizacja przedsięwzięcia. 

Budowa Przedszkola 

Gminnego w miejscowości 

Wierzbinek – poprawa jakości 

nauki 

Urząd Gminy 
w 

Wierzbinku 

2015-
2019 

Okres realizacji  przedsięwzięcia  zaplanowano :  

na lata 2015-2019 , łączne  nakłady  ustalono na  

kwotę 665 000,00zł  z tego do roku  2015 – 

wykonano  dokumentację o wartości  około 

45 000,00 zł a w roku 2016 limit wynosi 

20 000,00 zł  a kolejne prace zaplanowano na 

lata 2018-2019 z limitem na 600 000,00 zł. 

Został złożony wniosek o pozyskanie środków 

zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia. 

 

 

Ratownictwo Medyczne- 

dofinansowanie inwestycji 

bazy Śmigłowcowej Służby 

Ratownictwa Medycznego – 

poprawa dostępności do usług 

medycznych 

Urząd Gminy 
w 

Wierzbinku 

2016-
2017 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XI/105/16 z 

2 lutego 2016 udzielono pomocy finansowej 

województwu wielkopolskiemu na realizację 

inwestycji dotyczącej budowy bazy 

śmigłowcowej na rok budżetowy 2016 w 

wysokości 6 600,00 zł, ponadto Rada  Gminy 

wyraziła stanowisko o udzieleniu 

przyszłościowo w roku kolejnym 2017 pomocy 

w wysokości 6 600,00 zł jako dla 
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przedsięwzięcia dwu letniego. 

Termomodernizacja Szkoły 

 Podstawowej w Sadlnie – 

poprawa warunków 

szkolnictwa 

Urząd Gminy 
w 

Wierzbinku 

2015-
2018 

Okres realizacji  przedsięwzięcia  zaplanowano :  

na lata 2015-2018 , łączne  nakłady  ustalono na  

kwotę 419 680,00zł  z tego do roku  2015 – 

wykonano   

dokumentację za kwotę 19 680,00 zł a w roku 

2016 zaplanowano  limit  w kwocie 80 000,00 zł  

a kolejne prace zaplanowano na lata 2017-2018 z 

limitem na 320 000,00 zł. 

. Na zadanie został złożony wniosek o 

pozyskanie środków zewnętrznych . 

 

 

Termomodernizacja Szkoły 

 Podstawowej w Zaryniu – 

poprawa warunków 

szkolnictwa 

Urząd Gminy 
w 

Wierzbinku 

2015-
2018 

Okres realizacji  przedsięwzięcia  zaplanowano :  

na lata 2015-2018 , łączne  nakłady  ustalono na  

kwotę 317 220,00zł  z tego do roku  2015 – 

wykonano  dokumentację za kwotę 17 220,00 zł 

a w roku 2016  zaplanowano limit w kwocie 

50 000,00 zł  a kolejne prace zaplanowano na 

lata 2017-2018 z limitem na 250 000,00 zł. Na 

zadanie został złożony wniosek o pozyskanie 

środków zewnętrznych . 

 

Termomodernizacja 

zabytkowego pałacu – 

termomodernizacja i 

modernizacja 

Urząd Gminy 
w 

Wierzbinku 

2013-
2018 

Okres realizacji  przedsięwzięcia  zaplanowano :  

na lata 2013-2018 , łączne  nakłady  ustalono na  

kwotę 683 406,35zł  z tego do roku  2015 – 

wykonano   

dokumentację za kwotę 83 406,35 zł a w roku 

2016 zaplanowano limit w kwocie 130 000,00 zł  

a kolejne prace zaplanowano na lata 2017-2018 z 

limitem na 470 000,00 zł. 

 Na zadanie został złożony wniosek o pozyskanie 

środków zewnętrznych . 

 

                                                                                                          

 

 

                                                           Wójt Gminy Wierzbinek 

                                                                 / Paweł Szczepankiewicz / 


