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Uchwała Nr IX/59/2011
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 29 czerwca 2011 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm. 2010r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 123, poz. 835, Nr 152, 
poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 
poz. 1241 ze zm. Nr 219 poz. 1706, z 2010 roku Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152 
poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578) oraz art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187 
poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 roku Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, 
poz. 984; z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 roku Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277)

Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr LIII/302/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
§ 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie w szczegółowości zgodnie z wzorem:



I. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Korfantów
    						(w złotych)
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 30.06 
po zmianach
Wykonanie 
za I półrocze
% wyk.
Prognoza na lata 1)





n+1
n+2
n+3
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Dochody ogółem






1.1.
Dochody bieżące






1.2.
Dochody majątkowe






 
w tym ze sprzedaży majątku






2.
Wydatki bieżące (bez odestek i prowizji od: kredytów 
i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:






2.1.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane






2.2
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego






2.3.
Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:






 
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169 o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 






2.4.
Przedsięwzięcia , o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy 
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń






2.5. 
Pozostałe wydatki bieżące






3.
Różnica (poz. 1 - poz. 2)






4.
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, w tym:






 
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego






5.
Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu






6.
Środki do dyspozycji  (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)






7.
Spłata i obsługa długu (wydatki i rozchody)






7.1.
Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych
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7.2.
Wydatki bieżące na obsługę długu






8.
Pozostałe rochody (z wyłączeniem spłat długu, np. udzielane pożyczki)






9.
Środki do dyspozycji  (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)






10.
Wydatki majątkowe, w tym:






10.1.
Przedsięwzięcia , o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy 
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 






10.2.
Pozostałe wydatki majątkowe






11.
Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)






12.
Rozliczenie budżetu (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)






13.
Kwota długu, w tym:






13.1.
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy 
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)






13.2.
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. 
z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) przypadajaca na dany rok budzetowy






14.
Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7.2.)






15.
Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 14)






16.
Wynik budżetu (poz. 1 -poz. 15)






17.
Przychody budżetu (poz.4 + poz. 5 + poz. 11)






18. 
Rozchody budżetu (poz. 7.1. + poz. 8)






1) liczba lat objętych prognozą uzależniona jest od okresu, na jaki przyjęto limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia

II. Prognoza kwoty długu

/w złotych/
Lp.
Wyszczególnienie 
Plan na 30.06 po zmianach
Wykonanie 
za I półrocze
Prognoza na lata następne 1)




n+1
n+2
n+3
1
2
5
6
7
8
9
1. 
Dochody ogółem





1.1.
Dochody bieżące





1.2.
Dochody majątkowe





 
w tym ze sprzedaży majątku





2. 
Wydatki ogółem





2.1.
Wydatki bieżące





2.2.
Wydatki majątkowe





3.
Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)





4.
Przychody ogółem





5. 
Rozchody ogółem





6.
Kwota długu na koniec roku





 
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu)





7.
Kwota spłaty długu





 
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu)





8.
Sposób sfinansowania spłaty długu 





 
- nadwyżki budżetowe





 
- wolne środki





 
- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek
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- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych






9.
Kwota długu związku doliczana do długu jednostki samorządu terytorialnego (z godnie 
z art.. 244 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.))





 
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowksie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu)






10.
Kwota spłaty długu związku doliczonego 
do długu





 
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowksie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu)





11.
Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz 
z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne splaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.. 169, ust 1  ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)






12.
12.1.
Relacja, o której mowa  w art. 169 ustawy 
o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - bez wyłączeń
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Relacja, o której mowa  w art. 169 ustawy 
o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - po wyłączeniach





12.2.
Relacja, o której mowa  w art. 170 ustawy 
o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - bez wyłączeń





 
Relacja, o której mowa  w art. 170 ustawy 
o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - po wyłączeniach





12.3.
Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia





12.4.
Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009r. 
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wyrażony w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona





12.5.
Relacja, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wyrażona w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) - lewa strona






Relacja, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wyrażona w % (bez długu związku) 





12.6.
Spełninie relacji, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wyrażona w % L<=P





1) liczba lat objętych prognozą uzależniona jest od okresu, na jaki przyjęto limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia oraz okresu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
                                                             			   /-/ Kazimierz Didyk



