Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014
Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19.08.2014r.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu
realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2019 została uchwalona Uchwałą
Nr XLI/281/2014r. Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2014 roku .
WPF jak równieŜ wykaz przedsięwzięć dostosowano do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
W dniu 16 maja 2014r. roku Uchwałą Nr XLV/310/2014 Rady Gminy Wierzbica została zmieniona
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2019.
Z załoŜeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019 w/w Uchwałą wynika,
Ŝe poziom zadłuŜenia Gminy na koniec 2013 roku wynosił 6.6056.533,00zł , a na koniec 2014 roku
wyniesie 4.856.533,00 zł.
Planowana kwota spłaty w 2014 roku kredytów długoterminowych wynosi 1.200.000,00 zł,
plan wydatków na obsługę długu na dzień 30.06.2014r. to kwota 240.042,00 zł.
Na dzień 30.06.2014 roku, zgodnie z harmonogramem gmina spłaciła 500.000,00 zł kredytów
długoterminowych oraz zapłaciła za obsługę długu kwotę 104.194,01 zł. tj.43,41% planu wydatków na
ten cel..
Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań , o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r o finansach publicznych, do dochodów na 2014 rok, planowanych wg. stanu na dzień 16.05.2014r.
wynosi 4,47% , i kształtuje się poniŜej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w/w przepisie,
który wynosi 4,77%.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłuŜeniem, indywidualny wskaźnik spłaty
zobowiązań ustalony wg art. 243 w/w ustawy, przedstawia się następująco :
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Zmienioną Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2019 uchwaloną przez Radę Gminy
Wierzbica w dniu 16 maja 2014 roku przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszego załącznika.
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WPF na rok 2014 -2019 przewiduje realizację przedsięwzięć w latach 2014– 2015 w łącznej kwocie
393.797,00 zł
Na przedsięwzięcia te składają się programy, projekty realizowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 na kwotę 393.797,00 zł. z tego:
- nakłady bieŜące 364.797,00 zł
- majątkowe
29.000,00 zł.
W wykazie przedsięwzięć ujęty został jeden n/w projekt :
1). „Szkoła równych szans w Gminie Wierzbica” - realizowany w 2014 i 2015 roku.
Wykonanie nakładów finansowych za I półrocze 2014 roku wynosi 160.182,83 zł, z tego:
- bieŜące 131.898,12 zł.
- majątkowe 29.000,00 zł.
Plan 2014 roku to kwota 305.897,00 zł, z tego:
- bieŜące 276897,00 zł.
- majątkowe 29.000,00 zł.
Projekt jest w trakcie realizacji.
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