
Wóit Grrinv żvtna
pow. rodoInszczoński

ZARZĄDZENIL Nr. or' 0050.39'2016
wójt' Gminy żytno
z dnia l6 sierpnia 2016 r.

w spralvie: przedŚtawienia informacji za I pólrocŻe 2016 r. o ksztaltowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zytno, w tym o przebiegu realizacji przedsięrvzięć' o których
morva rv art'226 ust.3 ustawy o finansach publicznych /przedsięrvzięcia tvieloletnie
złrnieszcz^ne w z^lącztriku do uchrvaly w sprawie wPF/.

Na podstawie afi.30 ust'2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 l' o samoządzie gmimym
l|.r.Dz'IJ. z 2013 t' poz.594, 645' 1318 z2014 r. poz.3'79/' ofuz ań'266 !st'1 pkt.2 Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646' z 2014 r.

poz.379l zarządza się, co następuje:

$1' Przekazuję w załączeniu informację o kształtowaniu się wieloletniej Plognozy
Finansowej Gminy Zytno' w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć' o których mowa W an.266
ust' 3 ustawy o f'inansach publicznych /przedsięwzięcia wieloletnie zamieszczane w załączniku do
uclrwały w sprawie WPF/ zaI pó|rocze Ż016 t'

$2. Inforrnację, o której mowa w $I Zarząd'zenia przedstawia się Radzie omlny Żytno oraz
Regionalnej Izbie obraclrunkowej w ŁodŻi_ Zespól Zarniejscowy w Piotrkowie Trybunalskim

$3. Zarządzenie wchodzi w życię z dniem podjęcia'
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część tnbelarycŻna

Lp. wyszczególnicnie

;:i".;-

Prognozn 2016
roku

Wykonanic

4 .944 _364 -3 ). 4.440.200,51
1.

4 944.364-3\ 4.440.200,51
) ladluzcnie po ulł zglcdnieniu tl5la$o\Ąyclr

...,l--,.; ^''.""i",'i]"vch u:rdlużenie i's'l'
26,2',7r4 21,5qo/oi1-:^.._i-ł''-"L-"ł.iL. AAlnż efii^

r.012.706.61 504.163,80
4 c_l_+.' --1LrAivińu/ i ń^żv.7.k

1.0t2.'706,6r s01.163.80

5. Splnt) kredyto\ l poŻyczel po.
tl\^z!lędnieniu tlsta!ĄorĄ } ch !Ąylączen

ograniczających obciążenie budżetu
^ 

.. r^r^,-: -^L^q/iq?rli
159.499,09 68.',71'1 ,73

6. A ,l L.fFl]rłńw i hÓżvc7ek

11,80% n,80"'o7. Dopuszczalny wskaźDik spłaty zobowiązan
^r--^/l^-., t' o* t/1 r,.fqnN

l, t,73yr Lr,06%8. Wykonany rvskaźnik obciążenla buclżetu

spłata zoboWiąZań
+1.015.420,89 +1.i91.322,18

9. \r,.'_:' -.'^'l.^ńĄni. h|rd:/ctlr

3.Ż85,',7Ż 3.285,'72.
10. wo]ne środki i nad$ryŻka blldżetowa Ż lat

lrbrctlYch
11 Wolne środki i Dadwyżka budŻetowa z lat

ubiegl5ch rr l korzl slanu na linallsorranie

dcllcylu budŻeLu

12. D^-.-l,^_- l.ia,]1/iw i n^ż\/.7ki
t 8 .825 .',1 46.1 1 9 .163 .2',1 \ ,43

13. T,realizowane dochodY

cześć opisowa

l. lnformacje dodatkowe

W l półroczu 2016 r- zrealizowano dochody budżetowe w k$'ocie 9'763'27l'4] Zl co stano\Ą'i

il.s;'x rłyt onuniu planu ogółem, w tynr: dóchody bieżące w kwocie^9'728 '1'11'43 zł co stano\ł'i

si.iiy.. "'J".il"ay.ajątkoive 
w kwocie 35'l00'0'0 złco stanorvi 9'007o rłykonarria planu ogółem'

\\'l nolrocŻtl wvstępLlie l)lekorly1Lna lendeIlcJa rł l'ealizrcji dochocló\! cllliny slanorłiacych udzialy

']''']i; ';'il;iili' 
'',;;";l.;y;ń docll.lcl trldŻctLr ponstua rł podatkrr doe llodorłvtr] od o-ob

i;l:i';;'.";';o;;;'" " ń'i'i"s.i 46,l3% kwoty zarvartej w infolmacji MF o planowanych do

;,iń;;i"" Ń;;;;i ćninió dochoaacl na które nrają wpływ zwroty podatku' Zrea1izowane

ffiffi ; ;*ff'ń;k; roinego /56,14%/, po<Jattu od nieruchomości /52'73%/' podatku

i.-"*.lsz'si'c"7'"płlty sta.bou'j' i5l'7o%/ \łryl1ikają z wpłat należnych podatków pizez

nn,trńikórł iak równicŻdzialcnia windykac1jnc'

ii.)l""' ,""lI)".ii 
" 
r"i'oo'. rlloaruj"" lo.l'oio* '"1,nagu 'taI'go tnonitororł ull ia' analizorłlnia

i nocleimowrnia adeLrłutnvch do s}tuacii kroków minlnlali7lljacych ncgatyrłrre skutki dla

it'rnLciono*anic gminl u 20lo r' i lalach lla.tepn)ch s)itracji nlikro irnakroekonomlc/nel



II. In{ormacja dotycząca rcnlizncji przcdsięwŻięć

Zad. Nt l

"lłłcIł 
pllIcy'- oclrrona przyrody obszaru funkcjorralnego doliny veki Pilicy

Plan - 114'00zł- vrykonanic 0

Złożono wniosek o dofinansowanie.

l.rd \r 2

Budowa inslalacji lotowoitaicznych w Gminie Zytno

Plan l0 000,00 /l \ł}konirnic 0

Zlecono wyi<onanie dokumentacji plo.jektowej celem ZłożeDia wrriosku o dollnansorvanie'

Zad. Nr 3

Budowa kanalizacji sanitarncj w Zytnie III ętap

Plan 71'750'00 zł Wykonanie I"722',00 zł
- aktualizacja dokumentacj i pt ojektowo-kosztorysowej
p"ilii" r,"i"'i" o pozy.kani" środków z zewnątrz' Tennin realizacji zadalria zostanie plzesunięty

na lata następne'

Zad. Nr 4
Przebudowa drogi do.jazdorł'ej do gruntów rolnych w m' Pągów

Plan l50.000'00zł wykorranie - 0

Ręalizacja Il] kwańał br'
w J"i"_is rip* zolo t'. z Wojcwórlztwem ŁóClzkim podpisano umowę na środki pochodzące z ich

blldżetu na realizację tego zadania w kwocie 65 '240,00 z1

Zad. Nl 5

Frzebudorł'a <Jrogi gminnej Maluszyn_Kąty-Sudzin_Srrdzinek wraz z w1'konanicrn ścieżki

rowerowej
Plan 15'000'00 zł wykonanie 0
Złożorro wniosck o dofinansowanie.

Zad' NI ó
Przebrrdolva drogi gminnej w niejscowości Maluszylt
Plan 10'000'00 zł \łykonanie _ 0
llozono rł lliosel o dollndn50\^anie'

/ad. Nr -
Pr'zebudorva clrogi lokalnej rv nrie.jscowości Gr'odzisko-Jarzębina gm' 7'ytno

PLal l0'000'00 zł rłrykonanie _ 0
Złożono wniosek o dofinansowanie.

Zad. \r 8

Przebudowa drogi lokalnej Silniczka-Barycz gm' Z'Ąno

Plan 10.000'00 zł wykorranie _ 0

Złożono wniosek o dofinansowanie.

Zad. \r q

Przebudorva drogi lokalnej Sudzinek_Ciężkowiczki gm' Zytno

Plan l0.000'00 zł wykonanie _ 0
Złożono wniosek o dofinansowanie.



Zad. Nr l0
Plzebuclowa drogi lokahej, trl. Kopernika i ul' Armii Kmjowęi w ZytDie
Pian 10'000.00 zł wykonanie 0
Zlożono wniosek o dofinansowanie

Zad. Nr 1 1

Przebudowa i remont sieci wodociągowej w m. Z}'tno
Plan l70.000'00 zł wykonanie l5'928,50 zł tj' 9,37% wyk' planu
oplacowanie dokumeltacji projeklowej i przelargowej remontu, pŹcbudowy celen, pozyskania

slodków Z PRow oraz po,/ostalych dofinan50wali'

Zad. Nr 12

Rozu,ój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy popEez ulworzenie szlaku Wodnego

od Maluszyna do Suleiowa
Plan 5.000,00 zł rłrykonanie- 0
opmcowano dokumentację celcm złoŻenia wniosku o dofinansowanie

Zad. Nr l3
Termomodernizacj a budynku Zespołu Szkół w Z}1nie ul' ogrodowa l6
Plan 100.000,00 zł wykonanie 15.732,50 zł tj' l5,74% wyk.planu
- opracowanie studjum wykonalności, wypis z rejestru gruntów

Zad' Nr l4 TertnomodcrniZacja ośrodka Zdrowja \^ Zytnie
Plan 20.000'00 zł wykonanie 0
Realizacja w II półroczu br.

Zad. Nr 15

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej popżez uŹądŻenie mjejsca rekreacji wraz

z miejscami postojowymi i adaptacją budyŃu oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci

w nr.Maluszyn".
Plan:10 000_00 zŁ 0

RealiZacja !v II półroczu bI.


