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INFORMACJA 

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,  

W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelechów została przyjęta Uchwałą                                

Nr XXVII/229/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 grudnia 2012 roku. Z uwagi na 

planowane zadłużenie i jego spłatę wieloletnia prognoza finansowa gminy obejmuje lata 2013 

- 2026. Wymienione w prognozie kwoty dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów 

wynikają z wcześniej podjętych decyzji o zamierzeniach remontowych i inwestycyjnych. 

Wartości wynikające z wieloletniej prognozy finansowej i budżetu Gminy Żelechów                        

za I półrocze 2013 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu jak i z kwotami przychodów                      

i rozchodów oraz długu Gminy Żelechów. 

Planowany wynik budżetu, deficyt w wysokości – 1 223 159,69 zł. na dzień 

30 czerwca 2013 roku zamknął się kwotą nadwyżki w wysokości – 1 289 222,80 zł. 

Przychody budżetu zaplanowane w kwocie 2 194 984,85 zł. zrealizowano w wysokości 

530 464,24 zł. co stanowi 24,17 % założeń rocznych. Rozchody zaplanowane w kwocie 

971 825,16 zł. zrealizowano w wysokości 441 112,58 zł. co stanowi 45,39 % założeń 

rocznych. 

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi kwotę 4 762 635,22 zł.,                  

w tym: pożyczki na kwotę 2 438 869,38 zł., kredyty na kwotę 1 723 765,84 zł., emisja 

obligacji na kwotę 600 000,00 zł.  

W tabeli o nazwie „Prognoza kwoty długu i jej spłat” przedstawiono plan kwoty zadłużenia 

Gminy Żelechów na dzień 1 stycznia 2013 r.  

  

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco: 

Limit na 2013 rok określony w kwocie 957 041,92 zł. zrealizowano na kwotę 9 639,92 zł. (tj. 

1,01 % założeń planu). 

Z wykazu wydatków objętych limitem można wyodrębnić: 

1. wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 676 161,92 zł. zrealizowane na kwotę 

9 639,92 zł. co stanowi 1,43 % założeń rocznych na następujące zadania 

inwestycyjne: 



  dotacja na dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozwój elektronicznej 

administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej 

niwelowanie dwudzielności potencjałów województwa” w wysokości 7 999,11 zł. 

(tj. 100 % planu), 

 dotacja na dofinansowanie projektu pod nazwą „Przyśpieszenie wzrostu  

konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa 

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stosowanie 

zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” na kwotę 1 640,81 zł. (tj. 100 % planu), 

 budowa budynku OSP w Łomnicy – plan w wysokości 105 824,00 zł., inwestycja 

w trakcie realizacji termin zakończenia zadania 30.08.2013 r., 

 budowa świetlicy wiejskiej w Łomnicy – plan 516 698,00 zł., inwestycja w trakcie 

realizacji termin zakończenia zadania 30.08.2013 r., 

 wykonanie renowacji ratusza w Żelechowie – plan 44 000,00 zł., inwestycja w 

trakcie realizacji (wykonanie projektu płyty rynku). 

2. wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 280 880,00 zł., na dzień sporządzenia 

sprawozdania brak realizacji planu. W wydatkach można wyodrębnić następujące 

zadania: 

 Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów – 

plan w wysokości 50 192,00 zł. okres realizacji od 1 kwietnia 2013 r. do 31 

grudnia 2014, 

 odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – plan w wysokości 

230 688,00 zł. realizacja zadania w II półroczu roku budżetowego w związku 

z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 

1 lipca 2013 r.  
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