Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 55/V/20011
z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno
na lata 2011–2023
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 2011–2023, zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§2
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2023, zgodnie z
Załącznikiem Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do Uchwały.
§3
1. UpowaŜnić Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do Uchwały.
2. UpowaŜnić Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania
zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Uzasadnienie

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały
źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007- 2010, załoŜenia
makroekonomiczne przyjęte w WPFP, zgromadzone informacje o faktach dotyczących
gospodarki finansowej, a takŜe wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z
róŜnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.
WPF dla Gminy Piaseczno sporządzono przyjmując w załoŜeniu wzrost dochodów
bieŜących o 1,2% a dochodów majątkowych o 0,11% w stosunku do roku poprzedniego.
W roku 2012 wprowadzono po stronie dochodowej ostatnią transzę środków uzyskanych
w ramach Funduszu Spójności w kwocie 11 400 000 zł. Do przeliczenia przyjęto kurs dla
jednego euro 3,80zł. Średni udział dochodów ze sprzedaŜy majątku w prognozowanym
okresie wyniesie rocznie 3 000 000 zł.
Dla wydatków bieŜących załoŜono wzrost o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego.
Spłatę rat kredytów i poŜyczek zaplanowano na podstawie podpisanych umów z Bankami,
NFOŚIGW oraz WFOŚIGW.
W 2010 roku prognozujemy wykonanie dochodów w kwocie 249 551 040 zł, zadłuŜenie
gminy na koniec ubiegłego roku wynosiło 122 919 771 zł.
Nie planuje się zaciągać nowych kredytów, poŜyczek, ani emitować obligacji w
załoŜonym okresie prognostycznym.

