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Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino 

na lata  2012-2025 

 

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2025 wykazano 
dochody budżetowe ogółem oraz dochody bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów 
ze sprzedaży majątku, dochodów majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych 
finansowanych z udziałem środków o których mowa  w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp – poz.1WPF  

Wydatki budżetowe ogółem oraz wydatki bieżące i majątkowe w ramach wydatków 
majątkowych wykazano wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane                       
i realizowane przedsięwzięcia, natomiast w ramach wydatków bieżących wyodrębniono                 
i wykazano wydatki na obsługę długu, wydatki wynikające z limitów wydatków na 
planowane i realizowane przedsięwzięcia (zał.nr.3), kwotę wydatków na wynagrodzenia                
i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jst. – poz.2 WPF  

Określono wynik budżetu, przychody i rozchody z uwzględnieniem długu 
zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Kwota długu oraz wskaźniki zadłużenia          
( w latach 2012-2013 wyliczone są na podstawie art. 169  z 2005r oraz dla całego okresu, 
relację o której mowa w art. 243 ufp - zgodnie z art.122 ust.3 ustawy wprowadzającej ufp) – 
poz.3 WPF.  

W przedstawionej  wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata                
2012-2013 wskaźnik wynikający z art. 243 jest nieobowiązujący. Odesłanie w art. 243 do 
wielkości budżetowych z trzech lat kolejnych, poprzedzających rok budżetowy, którego 
dotyczy wskaźnik, wymagało wprowadzenia okresu przejściowego, umożliwiającego 
samorządom dostosowanie się do nowych zasad i nowego sposobu określania limitów 
zadłużenia. Stąd, zgodnie z art. 121 ust. 2 przepisów  wprowadzających, określony w art. 243 
indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. znajdzie zastosowanie po raz pierwszy do uchwał 
budżetowych na 2014 rok.- poz.21 ,22 WPF 

 
Dodatkowo w  WPF określone zostały przedsięwzięcia (wieloletnie) w formie 

załącznika do uchwały wykazane odrębnie dla każdego przedsięwzięcia zgodnie z  ust.4 
art.226 ufp przedsięwzięcia to : 

• Projekty, programy lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi 
z udziałem środków UE i krajów EFTA i umowami o partnerstwie publiczno- 
prywatnym , 



• Umowy, 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, 

• Gwarancje i poręczenia udzielane przez JST . 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte dane liczbowe wynikają ze sprawozdań 
budżetowych lat 2009-2010 ( wykonanie) oraz 2011 r. ( plan wg  stanu  na 30.09.2011 r.) .  

WPF dotyczy lat 2012-2025 z uwagi na zobowiązania dłużne, których okres spłaty 
upływa w 2025 roku (poz.13 WPF, rok 2025 kwota długu 0 zł ). Przy sporządzaniu wykazu 
przedsięwzięć do WPF korzystano z dokumentacji pomocniczej tj.:  

1. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino do 2015 roku 

2. Raport o Stanie Miasta i Gminy Gryfino 

3. Strategia Sukcesu Miasta i Gminy Gryfino 

4. Strategia Promocji Miasta i Gminy Gryfino do roku 2019 

Zawarte w dokumentacji opracowania i analizy  odpowiadają zapotrzebowaniom społeczności 
lokalnej przy wykorzystaniu możliwości oraz szans rozwojowych gminy Gryfino z 
uwzględnieniem absorpcji  środków finansowych z Unii Europejskiej . 

 

 


