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           Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.66.2011  

     Burmistrza Żelechowa  z dnia 31 sierpnia 2011 roku  

 

 

INFORMACJA 

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,  

W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Żelechów została przyjęta Uchwałą Nr VIII/75/11 

Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 marca 2011 roku. Z uwagi na planowane zadłużenie                   

i jego spłatę wieloletnia prognoza finansowa gminy obejmuje lata 2011 - 2018. Wymienione 

w prognozie kwoty dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów wynikają                     

z wcześniej podjętych decyzji o zamierzonych remontach i inwestycjach. Wartości wynikające 

z wieloletniej prognozie finansowej i budżetu Gminy Żelechów za I półrocze 2011 roku                     

są zgodne w zakresie wyniku budżetu jak i z kwotami przychodów i rozchodów oraz długu 

Gminy Żelechów. Planowany wynik budżetu w kwocie 3 511 963,00 zł na dzień 30 czerwca 

2011 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 648 215,70 zł. Rozchody na plan                         

w kwocie 907 480,00 zł zrealizowano na kwotę 476 240,00 zł.  

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi kwotę 3 704 040,00 zł,                   

w tym: pożyczki na kwotę 2 033 100,00 zł, kredyty na kwotę 320 940,00 zł, emisja obligacji 

na kwotę 1 350 000,00 zł. 

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco: 

Limit na 2011 rok określony w kwocie 130 014,00 zł zrealizowano na kwotę 83 564,00 zł, (tj. 

64,27 % założeń planu) na następujące zadania inwestycyjne: 

- dotacja na dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji                              

w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 

potencjałów województwa”.  

Plan w kwocie 15 014,00 zł wykonano na kwotę 15 014,00 zł, tj. 100,00 % założeń planu. 

- na finansowanie zadania pn. „Wykonanie renowacji ratusza i płyty rynku w Żelechowie. 

Plan wydatków w kwocie 115 000,00 zł, wykonanie na kwotę 68 550,00 zł, i stanowi 

59,61 % założeń planu. Wydatek poniesiony w związku z opracowaniem dokumentacji 

projektowej rewitalizacji ratusza i płyty rynku w Żelechowie. 
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