Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Boniewo na lata 2012- 2018 za rok 2012
Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na
jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania oraz przedłożenia informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018 w tym również o
realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Pomimo , że wartości przyjęte w prognozie długu
spełniaj ą ograniczenia nałożone przez ustawę o finansach publicznych określone w art.243 i
art.244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dz. U. Nr 157,poz.l240 i obowiązują dopiero
od 2014 roku aktualnie są już przestrzegane. W wieloletniej prognozie finansowej
prezentowany jest podział na : dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i
majątkowe.
Podstawowym priorytetem determinującym potrzebę wypracowania w 2012 roku jak
największej „nadwyżki operacyjnej "Jest cel przeznaczenia j ej na spłatę kredytowi
pożyczek . W myśl obowiązujących przepisów „ nadwyżkę operacyjną " stanowi dodatnia
różnica między dochodami a wydatkami, która powinna przekraczać wysokość ustalonej
na dany rok kwoty spłaty kapitału zaciągniętych kredytów, bez uwzględnienia
wydatków na obsługę tych kredytów. W przeciwnym przypadku na spłatę kredytów trzeba
zaciągnąć nowy kredyt. W przypadku Gminy Boniewo na 31 grudnia 2012 roku
wypracowano nadwyżkę w kwocie 233.689 zł.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boniewo na 2012 roku została uchwalona przez
Wysoką Radę 30 grudnia 2011 roku na lata 2012 - 2018.Była zmieniana w czasie roku przez
Rade Gminy celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodno kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków z infrastruktura towarzyszącą oraz
sprzętem obsługującym na terenie Gminy Boniewo oraz na zadanie „Budowa hali sportowej"
zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami w tym : programów realizowanych z
udziałem środków unijnych oraz zmian przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych i
realizowanych w omawianych latach .
Założenia przyjęte do WPF na 2012 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w
następujących wielkościach :
-dochody budżetowe zrealizowano w 90,58 % planu , uzyskując wpływy w wysokości
12.246.934 zł, w tym: dochody majątkowe ze sprzedaży majątku i wpływów dotacji na
inwestycje w wysokości 1.309.498 zł na poziomie 54,18 % planu,
-wydatki budżetowe wykorzystano w 84,92 % planu wydatkując kwotę 12.013.245 zł, w tym
: wydatki majątkowe w kwocie 3.376.604 zł tj. 69,77 % planowanych wydatków na
inwestycje,
-osiągnięto wynik finansowy - nadwyżkę w wysokości 233.689 zł, planowany był deficyt
budżetu w kwocie 627.063 zł,
-przychody budżetowe były planowane w kwocie 1.907.860 zł z tego tylko zaciągnięto
pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
442.870 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Żurawice - Osiecz Mały
oraz modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Osiecz Mały Bnin" pozostałych planowanych pożyczek i kredytów nie uruchamiano ponieważ prowadzono
oszczędne gospodarowanie środkami w budżecie i nie zachodziła taka potrzeba
-rozchody budżetowe zrealizowano w 43,80 % w tym : z tytułu spłaty rat kredytów i
pożyczek kwotę 561.008 zł,
-poziom zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 2.759.607 zł co stanowi 22,53 %
planowanych dochodów,

-wydatki majątkowe stanowiące „przedsięwzięcia" wieloletniej prognozy finansowej
zaplanowano w kwocie 4.839.532 zł ,zostały wykonane w wysokości 3.376.604 zł co stanowi
69,77 % planu. Szczegółowy opis realizacji „przedsięwzięć " zawarto w części opisowej
informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2012
Zatem ustawowe limity zadłużenia są zachowane, zarówno obowiązujący wskaźnik 15 i 60%
na lata 2011-2013, jak i indywidualny wskaźnik zadłużenia w całym okresie prognozy
wynikający z art.243.ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Obecna sytuacja finansowa Gminy Boniewo jest stabilna ( głównie dzięki wypracowanej w
bieżącym roku i latach minionych nadwyżce operacyjnej ) .
Utrzymanie w dłuższej perspektywie stabilizacji finansowej Gminy wymagać będzie
stosowania szczególnego reżimu w zakresie realizacji budżetu bieżącego , utrzymania
stabilnej bazy dochodowej (poprzez odpowiedni wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, o
których poziomie w przyszłości zdecyduje organ stanowiący ). Poprzez racjonalne działania
w dalszych okresach , trzeba będzie zachować płynność finansową i bezpieczny poziom
zadłużenia , a równocześnie kontynuować i dbać o rozwój Gminy
w szczególności
wykorzystując szansę , jaką dają środki unijne w aktualnej na lata 2007-2013 i kolejnej
perspektywie finansowej.

