
UCHWAŁA NR XXIX/193/13
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2014-2017.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Żerkowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 1) Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Żerków na lat 2014-2017, 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia finansowe, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięći umów, 
których realizacja w roku budżetowym i w latch następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków. 

§ 4. Uchwała Nr XXI/143/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2013-2020 traci moc z dniem 1 stycznia 2014 r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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Objaśnienia do uchwały Nr XXIX/193/13 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 grudnia 2013 r. przyjętych 
wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żerków na lata 2014-2017. 

Do opracowania WPF wykorzystano wszystkie materiały źródłowe dochodów i wydatków, oszacowane na 
poziomie realnym do uzyskania w latch 2014-2017. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. 
dane historyczne, tj. dane ze sprawozdań od roku 2011 i 2012 oraz wykonanie budżetu za III kwartały roku 
2013 i przewidywane wykonanie budżetu w roku 2013 jako rok bazowy do planowania na lata objęte prognozą. 

Wykorzystano również dane Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się PKB wzrost 2,5%, średni 
wzrost cen towarów i usług 2,4%. 

Nadmienia się, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej usunięto rozbieżności wskazane przez RIO jakie 
miały miejsce między projektem uchwały budżetowej a projektem WPF. 

Dochody

W roku 2014 zaplanowano spadek dochodów z uwagi na fakt, że mniejsza jest kwota subwencji o 1.027.640,- 
zł, dotacje mniejsze o 2.982.454,29 zł. 

Mimo tego, że podatki i opłaty wzrosły o 598.100,- zł (dochody z tytułu podatków i opłat - wzrost średnio 
o wskaźnik inflacji 2,4% i dochody w zakresie gospodarki odpadami - wzrost o 50% w stosunku do roku 2013). 

Począwszy od roku 2015 przyjęto stały wskaźnik dochodów o 2,5% w stosunku rocznym dla podatków 
i opłat, subwencja wzrost większy, gdyż jest większa liczba dzieci, które to zaczną uczęszczać do szkół. 

Wydatki

W roku 2014 założenia dotyczące wydatków, ogółem jest ich spadek o 1.911.069,07 zł, zaś wydatki bieżące 
o kwotę 3.290.233,71 zł. 

W latch 2015-2017 zakładany jest wzrost wydatków ogółem o 2,4% a bieżących od 1-2%. Jednakże jest to 
założenie bardzo pesymistyczne z uwagi na brak możliwości pozyskania środków unijnych. 

W roku 2014 występuje jeszcze konieczność zaciągnięcia kredytu dla zbilansowania pozycji budżetu. Jest to 
kwota 2.705.049,46 zł zapewniająca możliwość realizacji zadań inwestycyjnych już rozpoczętych w 2013 roku. 
Spłatę tego zobowiązania przewidziano w ratch rocznych od 2015 do 2017 roku. 

Od roku 2015 nie planuje się zaciagać nowych kredytów i pożyczek. Uwzględnia się jedynie spłatę wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów celem wygaszenia długu w 2017 roku. 

Zakłada się również przychody z wolnych środków. Założenie to wynika z faktu, że w ostatnich latach 
budżetowych takie środki są normą. 

Rok budżetowy 2013 również zamknie się nadwyżką (wolne środki) około 2.000.000,- zł. 

Planowane rozchody: 

Spłaty rat kredytów i pożyczek zaciagniętych (łącznie z planowanymi) przedstawia się następująco: 

Rok budżetowy Przychód Rozchód Umorzenie Kwota długu
2013 831.204,50 zł 3.602.506,00 zł -- 5.529.401,89 zł
2014 2.705.049,46 zł 1.688.313,46 zł -- 6.546.673,89 zł
2015 -- 1.951.252,20 zł 68.102,20 zł 4.613.421,69 zł
2016 -- 2.450.000,00 zł -- 2.163.421,69 zł
2017 -- 2.163.421,69 zł -- --

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu zgodnie z zawartą umową Nr 152/U/400/410/2010 
z dnia 22.09.2010 r. zapewnia umorzenie części pożyczki w kwocie 68.102,20 zł za kanalizację wsi Chrzan. 

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017: 

Wykaz ten zawiera: 

3) Projekty realizowane z udziałem środków europejskich 
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- W zakresie wydatków bieżących nie ma planowanych przedsięwzięć. 

- W zakresie majątkowym realizowane są następujące przedsięwzięcia: 

a) "Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów" - ogółem nakłady 2.650.000,- zł, limit na 2014 rok 
2.250.000,- zł, 

b) "Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Stęgosz" - ogółem nakłady 1.500.000,- zł, limit na 2014 rok 
1.500.000,- zł.

4) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: 

a) "Budowa sieci kanalizacyjnej Kamień- Ludwinów" - łączne nakłady 3.000.000,- zł, okres realizacji 2013-
2017, 

b) "Wykup udziałów w ZGO - Jarocin" - łączne nakłady 1.399.000,- zł, limit na 2014 - 419.700,- zł, okres 
realizacji 2010-2015. 

Z uwagi na brak zawartych umów o partnerstwie publiczno-prawnym nie zaplanowano przedsięwzięć 
w tym zakresie. 

Nie planuje się żadnych poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.
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Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie Dochody ogółem 
 Dochody bieżące

 z podatku od 
nieruchomości

  z subwencji 
ogólnej

1 1.1 1.1.3.1 1.1.4

z tego:
w tym:w tym:

  dochody z tytułu 
udziału we 

wpływach z podatku 
dochodowego od 

osób prawnych

  Dochody 
majątkowe

1.1.2 1.1.5Lp

Formuła [1.1]+[1.2]

  dochody z tytułu 
udziału we 

wpływach z podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych

1.1.1

  z tytułu dotacji i 
środków 

przeznaczonych 
na cele bieżące

1.2

  podatki i opłaty

1.1.3

w tym:

  ze sprzedaży 
majątku

1.2.1 1.2.2

  z tytułu dotacji 
oraz środków 

przeznaczonych 
na inwestycje

2014 33 445 464,00 30 787 387,00 2 394 000,00 13 121 489,00111 000,00 2 658 077,003 302 312,00 5 207 566,005 409 200,00 200 000,00 2 456 077,00
2015 33 550 000,00 33 300 000,00 2 442 000,00 14 080 000,00120 000,00 250 000,003 370 000,00 5 320 000,005 517 000,00 248 000,00 0,00
2016 34 450 000,00 34 000 000,00 2 500 000,00 14 500 000,00120 000,00 450 000,003 430 000,00 5 800 000,006 100 000,00 50 000,00 400 000,00
2017 35 200 000,00 34 800 000,00 2 560 000,00 14 800 000,00130 000,00 400 000,003 510 000,00 5 940 000,006 240 000,00 10 000,00 390 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/193/13

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 grudnia 2013 r.
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Strona 2

Wyszczególnienie

Formuła

Lp

Wydatki ogółem

2

[2.1] + [2.2]

 Wydatki bieżące

2.1 2.1.1

z tytułu poręczeń i 
gwarancji

z tego:

gwarancje i poręczenia 
podlegające wyłączeniu z 
limitów spłaty zobowiązań 

określonych w art. 243 ust. 3 
pkt 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240, z późn. zm.) lub 

art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz. 

U. Nr 249, poz. 2104, z 
późn. zm.) 

2.1.1.1 2.1.2

   na spłatę przejętych 
zobowiązań samodzielnego 
publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej 
przekształconego na 

zasadach określonych w 
przepisach  o działalności 
leczniczej, w wysokości w 

jakiej nie podlegają 
sfinansowaniu dotacją z 

budżetu państwa)

  wydatki na obsługę 
długu

2.1.3 2.1.3.1

odsetki i dyskonto 
określone w art. 243 

ust. 1 ustawy lub 
art. 169 ust. 1 ufp z 

2005 r.

 Wydatki majątkowe

2.2

[1] -[2]

3

Wynik budżetu

w tym:
w tym: w tym:

2014 -1 035 272,0034 480 736,00 28 965 543,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 5 515 193,00240 000,00
2015 1 951 252,2031 598 747,80 29 148 747,80 0,00 0,00 0,00 300 000,00 2 450 000,00300 000,00
2016 2 450 000,0032 000 000,00 30 500 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 1 500 000,00150 000,00
2017 2 163 421,6933 036 578,31 31 536 578,31 0,00 0,00 0,00 50 000,00 1 500 000,0050 000,00
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Strona 3

Wyszczególnienie

4.3.1 4.4 4.4.1

na pokrycie 
deficytu budżetu

Inne przychody 
niezwiązane z 
zaciągnięciem 

długu
na pokrycie 

deficytu budżetu

Formuła

Lp

na pokrycie 
deficytu budżetu

  Kredyty, 
pożyczki, emisja 

papierów 
wartościowych

w tym:

4.2.1 4.3

Przychody 
budżetu

 Nadwyżka 
budżetowa z lat 

ubiegłych
na pokrycie 

deficytu budżetu

 Wolne środki, o 
których mowa w 
art. 217 ust.2 pkt 

6 ustawy

w tym:
z tego:

4
[4.1] + [4.2] + [4.3] 

+ [4.4]

4.1 4.1.1 4.2

w tym: w tym:

2014 2 723 585,46 0,00 0,00 2 723 585,46 1 035 272,00 0,00 0,000,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
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Strona 4

Wyszczególnienie

 Spłaty rat 
kapitałowych 

kredytów i 
pożyczek oraz 

wykup papierów 
wartościowych

łączna kwota przypadających 
na dany rok kwot wyłączeń 

określonych w: art. 243 ust. 3 
pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 

pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1241, z późn. zm.) oraz 

art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 
2012 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku z realizacją 

ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 
1456)

5.1 5.1.1

z tego:

6 6.1.1

Kwota długu
kwota wyłączeń z 
ograniczeń długu 

określonych w art. 
170 ust. 3 ufp z 

2005 r. 

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
wyłączeń 

określonych w art. 
243 ust. 3 pkt 1 

ustawy lub art. 169 
ust. 3 pkt 1 ufp z 

2005 r.

5.1.1.1

Łączna kwota 
wyłączeń z 

ograniczeń długu 
określonych w art. 

170 ust. 3 ufp z 
2005 r. oraz w art. 

36 ustawy o 
zmianie niektórych 
ustaw w związku z 
realizacją ustawy 

budżetowej

6.1

w tym:

Formuła

Lp

 Inne rozchody 
niezwiązane ze 

spłatą długu

5.2

w tym:

Rozchody 
budżetu

5

[5.1] + [5.2]

Kwota 
zobowiązań 

wynikających z 
przejęcia przez 

jednostkę 
samorządu 

terytorialnego 
zobowiązań po 
likwidowanych i 

przekształcanych 
jednostkach 

zaliczanych do 
sektora  finansów 

publicznych

 Wskaźnik 
zadłużenia do 

dochodów 
ogółem, o 

którym mowa w 
art.  170 ufp z 

2005 r., po 
uwzględnieniu 

wyłączeń 
określonych w 

pkt 6.1. 

 Wskaźnik 
zadłużenia do 

dochodów 
ogółem 

określony w art. 
170 ufp z 2005 

r., bez 
uwzględniania 

wyłączeń 
określonych w 

pkt 6.1.   

6.2

[6]/[1 ([6]-[6.1]/[1]

6.3 7

w tym:
w tym:

2014 1 688 313,46 0,00 6 564 673,89 0,000,00 0,001 688 313,46 0,00 0,0019,63% 19,63%
2015 1 951 252,20 0,00 4 613 421,69 0,000,00 0,001 951 252,20 0,00 0,0013,75% 13,75%
2016 2 450 000,00 0,00 2 163 421,69 0,000,00 0,002 450 000,00 0,00 0,006,28% 6,28%
2017 2 163 421,69 0,00 0,00 0,000,00 0,002 163 421,69 0,00 0,000,00% 0,00%
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Strona 5

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o 
której mowa w art. 242 ustawy

8.1

Różnica między 
dochodami bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi

8.2

 Kwota zobowiązań 
związku 

współtworzonego przez 
jednostkę samorządu 

terytorialnego 
przypadających do 

spłaty w danym roku 
budżetowym, 

podlegająca doliczeniu 
zgodnie z art. 244 

ustawy 

9.5

 Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy do dochodów 

ogółem, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku 
współtworzonego przez 
jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
wyłączeń 

9.6

Dopuszczalny wskaźnik 
spłaty zobowiązań 

określony w art. 243 
ustawy, po 

uwzględnieniu 
wyłączeń określonych 
w art. 36 ustawy z dnia 

7 grudnia 2012 r. o 
zmianie niektórych 
ustaw w związku z 
realizacją ustawy 

budżetowej, obliczony 
w oparciu o plan 3 

kwartałów roku 
poprzedzającego rok 

budżetowy

9.7 9.7.1

  Dopuszczalny 
wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony 
w art. 243 ustawy, po 

uwzględnieniu 
wyłączeń określonych 

w art.  36 ustawy z dnia 
7 grudnia 2012 r. o 
zmianie niektórych 
ustaw w związku z 
realizacją ustawy 

budżetowej, obliczony 
w oparciu o wykonanie 
roku poprzedzającego 

rok budżetowy

Formuła [1.1] - [2.1]

Lp
średnia z trzech 

poprzednich lat [9,6,1]
([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-

[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]
[1.1] + [4.1] + [4.2] - 

[2.1] - [2.1.2]
średnia z trzech 

poprzednich lat [9,6,1]

 Wskaźnik 
planowanej łącznej 

kwoty spłaty 
zobowiązań, o 

której mowa w art. 
169 ust. 1 ufp z 

2005 r. do 
dochodów ogółem, 
bez uwzględnienia 

wyłączeń 
określonych w pkt 

5.1.1.  

 Wskaźnik 
planowanej łącznej 

kwoty spłaty 
zobowiązań, o 

której mowa w art. 
169 ust. 1 ufp z 

2005 r. do 
dochodów ogółem, 
po uwzględnieniu 

wyłączeń 
przypadających na 

dany rok 
określonych w pkt 

5.1.1. 

 Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy do dochodów 

ogółem, bez 
uwzględnienia 

zobowiązań związku 
współtworzonego przez 
jednostkę samorządu 
terytorialnego  i bez 

uwzględniania 
wyłączeń 

przypadających na 
dany rok określonych w 

pkt 5.1.1.

9.1 9.2 9.3
([2.1.1.] + [2.1.3.1] + 

[5.1] ) / [1]
([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - 

[5.1.1] - [2.1.1.1]   ) / [1]
([2.1.1] + [2.1.3.1] + 

[5.1] ) / [1]

Wskaźnik spłaty zobowiązań

 Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 

zobowiązań, o której mowa 
w art. 243 ust. 1 ustawy do 

dochodów ogółem, bez 
uwzględnienia zobowiązań 
związku współtworzonego 

przez jednostkę samorządu 
terytorialnego, po 

uwzględnieniu wyłączeń 
przypadających na dany rok 

określonych w pkt 5.1.1. 

9.4
([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - 

[5.1.1]  - [2.1.1.1] ) / [1]

 Różnica między 
dochodami bieżącymi, 

powiększonymi o 
nadwyżkę budżetową 
określoną w pkt 4.1. i 

wolne środki określone 
w pkt 4.2.  a wydatkami 

bieżącymi, 
pomniejszonymi[6]) o 

wydatki określone w pkt  
2.1.2.

 Informacja o spełnieniu 
wskaźnika spłaty 

zobowiązań 
określonego w art. 243 

ustawy, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku 
współtworzonego przez 
jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
wyłączeń określonych 

w pkt 5.1.1., 
obliczonego w oparciu 

o plan 3 kwartałów roku 
poprzedzającego rok 

budżetowy

9.8

[9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1]

9.8.1

  Informacja o 
spełnieniu wskaźnika 

spłaty zobowiązań 
określonego w art. 243 

ustawy, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku 
współtworzonego przez 
jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
wyłączeń określonych 

w pkt 5.1.1., 
obliczonego w oparciu 

o wykonanie roku 
poprzedzającego rok 

budżetowy

2014 1 821 844,00 1 821 844,00 7,72% TAK5,77% 8,50% TAKx 5,77% 5,77% 0,00 5,77%
2015 4 151 252,20 4 151 252,20 6,76% TAK6,71% 7,55% TAKx 6,71% 6,71% 0,00 6,71%
2016 3 500 000,00 3 500 000,00 7,88% TAK7,55% 8,67% TAKx 7,55% 7,55% 0,00 7,55%
2017 3 263 421,69 3 263 421,69 9,82% TAK6,29% 9,82% TAKx 6,29% 6,29% 0,00 6,29%
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Wyszczególnienie

Przeznaczenie 
prognozowanej 

nadwyżki 
budżetowej

Spłaty kredytów, 
pożyczek i wykup 

papierów 
wartościowych 

10 10.1 11.1 11.2 11.3.1 11.3.2

 Wydatki bieżące na 
wynagrodzenia i 
składki od nich 

naliczane

 Wydatki związane z 
funkcjonowaniem 
organów jednostki 

samorządu 
terytorialnego)

   bieżące    majątkowe

Formuła

Lp

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

 Wydatki objęte 
limitem art. 226 ust. 

3 ustawy

11.3

[11.3.1] + [11.3.2]

11.4

 Wydatki 
inwestycyjne 

kontynuowane 

 Nowe wydatki 
inwestycyjne

11.5

 Wydatki majątkowe 
w formie dotacji 

11.6

z tego:
w tym na:

2014 0,00 3 133 350,00 4 169 700,00 4 169 700,000,00 4 119 700,0012 941 977,00 0,00 755 793,00 220 000,00
2015 1 951 252,20 3 120 000,00 1 419 700,00 1 419 700,000,00 419 700,0013 100 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
2016 2 450 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
2017 2 163 421,69 0,00 1 000 000,00 1 000 000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

 Dochody bieżące  
na programy, 

projekty lub zadania 
finansowane z 

udziałem środków, 
o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy

środki określone w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy

12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1

środki określone w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy wynikające 
wyłącznie z  

zawartych umów na 
realizację programu, 
projektu lub zadania

 Dochody 
majątkowe  na 

programy, projekty 
lub zadania 

finansowane z 
udziałem środków, 
o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy

środki określone w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy

środki określone w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy wynikające 
wyłącznie z 

zawartych umów na 
realizację programu, 
projektu lub zadania

 Wydatki bieżące na 
programy, projekty 

lub zadania 
finansowane z 

udziałem środków, 
o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy

12.3

finansowane 
środkami 

określonymi w art. 5 
ust. 1 pkt 2 ustawy 

12.3.1

Formuła

Lp

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

  Wydatki bieżące na 
realizację programu, 
projektu lub zadania 

wynikające wyłącznie 
z zawartych umów z 

podmiotem 
dysponującym 

środkami, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 ustawy 

12.3.2

w tym:
w tym: w tym:

w tym: w tym:

2014 0,00 0,00 2 456 077,00 1 881 537,000,00 1 881 537,00 850 000,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

 Wydatki majątkowe 
na programy, 

projekty lub zadania 
finansowane z 

udziałem środków, 
o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy

finansowane 
środkami 

określonymi w art. 5 
ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3

  Wydatki majątkowe 
na realizację 

programu, projektu 
lub zadania 

wynikające wyłącznie 
z zawartych umów z 

podmiotem 
dysponującym 

środkami, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 ustawy 

 Kwota zobowiązań 
wynikających z 
przejęcia przez 

jednostkę 
samorządu 

terytorialnego 
zobowiązań po 
likwidowanych i 

przekształcanych 
samodzielnych 

zakładach opieki 
zdrowotnej

 Dochody 
budżetowe z tytułu 
dotacji celowej z 

budżetu państwa, o 
której mowa w art. 
196 ustawy z  dnia 
15 kwietnia 2011 r.  

o działalności 
leczniczej (Dz.U. Nr 

112, poz. 654, z 
późn. zm.)

 Wysokość 
zobowiązań 

podlegających 
umorzeniu, o którym 

mowa w art. 190 
ustawy o 

działalności 
leczniczej

 Wydatki na spłatę 
przejętych 

zobowiązań 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 
przekształconego 

na zasadach 
określonych w 
przepisach  o 
działalności 
leczniczej

13.4

 Wydatki na spłatę 
przejętych 

zobowiązań 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 
likwidowanego na 

zasadach 
określonych w 
przepisach  o 
działalności 
leczniczej

13.5

Formuła

Lp

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
 

 Wydatki na spłatę 
zobowiązań 

samodzielnego 
publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 
przejętych do końca 

2011 r. na 
podstawie 

przepisów o 
zakładach opieki 

zdrowotnej

13.6

 Wydatki bieżące na 
pokrycie ujemnego 

wyniku finansowego 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej

13.7

w tym:

2014 4 105 493,00 1 881 537,00 0,00 0,001 881 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

 Spłaty rat 
kapitałowych oraz 
wykup papierów 
wartościowych, o 

których mowa w pkt. 
5.1., wynikające 

wyłącznie z tytułu 
zobowiązań już 

zaciągniętych

 Kwota długu, 
którego planowana 
spłata dokona się z 
wydatków budżetu

14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3

 Wydatki 
zmniejszające dług

  spłata zobowiązań 
wymagalnych z lat 

poprzednich, innych 
niż w pkt 14.3.3

  związane z 
umowami 

zaliczanymi do 
tytułów dłużnych 

wliczanych w 
państwowy dług 

publiczny

  wypłaty z tytułu 
wymagalnych 

poręczeń i 
gwarancji

Wynik operacji 
niekasowych 

wpływających na 
kwotę długu ( m.in. 
umorzenia, różnice 

kursowe)

14.4

Formuła

Lp

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
w tym:

2014 1 688 313,46 0,00 0,00 0,000,00 0,00 68 102,20
2015 1 951 252,20 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2016 2 450 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
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kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i celL.p.
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca od do

Łączne nakłady
finansowe

Okres
realizacji Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit

zobowiązań

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)1 8 549 000,00 4 169 700,00 1 419 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

- wydatki bieżące1.a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe1.b 8 549 000,00 4 169 700,00 1 419 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1 4 150 000,00 3 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe1.1.2 4 150 000,00 3 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi
Bieździadów - Poprawa warunków życia
mieszkańców

1.1.2.1 Urząd Miasta i Gminy
Żerków 2012 2014 2 650 000,00 2 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi
Stęgosz - Poprawa warunków życia
mieszkańców

1.1.2.2 Urząd Miasta i Gminy
Żerków 2012 2014 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione
w pkt 1.1 i 1.2),z tego

1.3 4 399 000,00 419 700,00 1 419 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

- wydatki bieżące1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe1.3.2 4 399 000,00 419 700,00 1 419 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/193/13

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 grudnia 2013 r.
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Nazwa i celL.p.
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca od do

Łączne nakłady
finansowe

Okres
realizacji Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit

zobowiązań

Budowa sieci kanalizacyjnej Kamień -
Ludwinów - Poprawa warunków życia
mieszkańców

1.3.2.1 Urząd Miasta i Gminy
Żerków 2013 2017 3 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

Wykup udziałów w Zakładzie
Gospodarowania Odpadami -
Zmniejszenie strumienia odpadów
organicznych

1.3.2.2 Urząd Miasta i Gminy
Żerków 2010 2015 1 399 000,00 419 700,00 419 700,00 0,00 0,00 0,00
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