Uchwała Nr 394/XVII/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18.01.2012 r.
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno
na lata 2012–2018
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121
ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), Rada Miejska postanawia:
§1
Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaseczno na lata 2012–2018, zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§2
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2018, zgodnie z
Załącznikiem Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do Uchwały.
§3
1. Upoważnić Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania
zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.
§4
Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 108/VII/2011 z dnia 20.04.2011 r.
z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Piaseczno na lata 2011-2023.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały
źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008 - 2011, założenia
makroekonomiczne przyjęte w WPFP, zgromadzone informacje o faktach dotyczących
gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z
różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.
WPF dla Gminy Piaseczno sporządzono przyjmując w założeniu wzrost dochodów
bieżących o 1, 5% a dochodów majątkowych o 0, 11% w stosunku do roku poprzedniego.
W roku 2013 wprowadzono po stronie dochodowej ostatnią transzę środków uzyskanych
w ramach Funduszu Spójności w kwocie 12 000 000 zł. Do przeliczenia przyjęto kurs dla
jednego euro 3,90zł. Średni udział dochodów ze sprzedaży majątku w prognozowanym
okresie wyniesie rocznie 3 000 000 zł.
Zaplanowano wpływy z umorzenia udziałów w spółce gminnej PWiK na lata 2012 – 2014
w łącznej kwocie 35 000 000 zł.
Dla wydatków bieżących założono wzrost o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego.
Spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie podpisanych umów z Bankami
oraz WFOŚIGW. Ze wzglądu na trwającą procedurę przekazania kredytu zaciągniętego na
inwestycje realizowane w ramach Funduszu Spójności do spółki gminnej PWiK, spłatę rat
ograniczono do pierwszego kwartału 2012 roku. Gmina na koniec roku budżetowego nie
będzie posiadała zadłużenia.
Gmina w latach 2014 – 2015 planuje zaciągnąć kredyt inwestycyjny w łącznej kwocie
12 336 388 zł.

