UCHWAŁA NR 276/21
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
Rada Gminy Zgorzelec uchwala:
§ 1.
1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
obejmującą:
1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Gminy Zgorzelec na lata 2022-2029,
2) prognozowaną kwotę długu Gminy Zgorzelec.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiące Załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Upoważnia się Wójta Gminy Zgorzelec do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Zgorzelec do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na
realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą
wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także
upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających
z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
§ 3.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 191/20 Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec wraz z jej zmianami.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr 276/21
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 30 grudnia 2021 r.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Treść art. 230 tejże ustawy stanowi, że projekt uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej
izbie obrachunkowej do zaopiniowania i radzie gminy.
Art.230 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że uchwałę w sprawie przyjęcia WPF rada gminy
podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy
w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki
przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się
zaciągnąć zobowiązania. Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania zostaną spłacone do roku 2028.
W związku z tym niniejsza prognoza finansowa obejmuje lata 2022 – 2028.
Zarządzeniem Nr 343/Z/21 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości
okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust 1 ustawy o finansach
publicznych do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025
przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych
o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.
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