
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cielądz na lata 2013-2022 

do uchwały Nr XXXI/146/2013 z dn. 26.03.2013. 

 

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku ze zmianą w wykazie 

przedsięwzięć na lata 2013-2016 w przedsięwzięciach na wydatki inwestycyjne 

Dokonano zmiany w limicie wydatków majątkowych na zadanie: „Budowa Gminnego Domu 

Kultury w Cielądzu, zmniejszono limit wydatków  w roku 2013   o kwotę  166.531,00 zł. po 

zmianach limit wynosi  733.469,00  zł. a  w roku 2014  zwiększono o kwotę  127.785,00 zł.          

i limit wynosi   817.000,00 zł. 

Na zadanie: Remont drogi gminnej Nr 113053E Cielądz-Ossowice, zmniejszono wartość 

kosztorysową o 128.000 zł. gdyż dokumentacja wykonana na podobną drogę jest niższa niż 

planowano pierwotnie, dlatego też zmniejszono limit wydatków w 2014 roku o               

128.000,00 zł. i limit wynosi 1.052.000,00 zł. 

Po zmianach kwoty kredytów w poszczególnych latach nie ulegną zwiększeniu, dług w 

poszczególnych latach przedstawiać się będzie następująco: 

dług gminy na koniec 2013 roku wynosił będzie 3.611.000 zł. 

na koniec 2014 roku  4.756.009 zł. 

na koniec 2015 roku  4.480.009 zł. 

na koniec 2016 roku  3.974.009 zł. 

na koniec 2017 roku  3.228.009 zł. 

na koniec 2018 roku  2.621.009 zł. 

na koniec 2019 roku  1.814.009 zł. 

na koniec 2020 roku  1.097.009 zł. 

na koniec 2021 roku 471.009 zł. 

na koniec 2022 roku  0 zł. 

Wskaźnik zadłużenia gminy w poszczególnych latach jest zgodny ze wskaźnikami ustawy o 

finansach publicznych i nie przekracza 60% planowanych dochodów. 

Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku może ulec  zmniejszeniu, gdyż kwoty inwestycji po  

przetargu mogą być niższe niż zaplanowano wg wartości kosztorysowych. 



Wskaźniki spłaty rat pożyczek i kredytów przedstawią się następująco: 

w roku 2013  planowana spłata 2.095.721 zł. tj.18,12% planowanych dochodów, po 

uwzględnieniu wyłączeń  8,26% 

w roku 2014 planowana spłata 452.800 zł. tj.5,26% planowanych dochodów, dopuszczalny 

wskaźnik 6,07% 

w roku 2015 planowana spłata 380.000 zł. tj.4,60% planowanych dochodów, dopuszczalny 

wskaźnik 4,98% 

w roku 2016 planowana spłata 506.000 zł. tj.5,52% planowanych dochodów, dopuszczalny 

wskaźnik 5,81% 

w roku 2017 planowana spłata 746.000 zł. tj.7,26% planowanych dochodów, dopuszczalny 

wskaźnik  7,64% 

w roku 2018 planowana spłata 607.000 zł. tj.5,78% planowanych dochodów, dopuszczalny 

wskaźnik 8,61% 

w roku 2019 planowana spłata 807.000 zł. tj.7,28% planowanych dochodów, dopuszczalny 

wskaźnik8,72% 

w roku 2020 planowana spłata 717.000 zł. tj.6,48% planowanych dochodów, dopuszczalny 

wskaźnik  9,00% 

w roku 2021 planowana spłata 626.000 zł. tj.5,33% planowanych dochodów, dopuszczalny 

wskaźnik 9,03% 

w roku 2022 planowana spłata471.009 zł. tj.4,27% planowanych dochodów, dopuszczalny 

wskaźnik 9,07% 

Spłaty rat kredytów i pożyczek w roku 2013 są zgodne z art. 169 starej ustawy o finansach 

publicznych, a spłaty rat kredytów i pożyczek w latach 2014-2022 są zgodne z art. 243 

ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.  

                                                                       

  

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


