
Wójt Oniny Źylno
l.ow' ro<JÓmsŻczoński

ZARZĄDZENIE Nr. or. 0050.39.2015
wójta Gminy żytno
z dnia 29 lipca 2015 t.

w sprawie: przedstawienia informacji za I pólrocze 2015 r. o ksztaltowaniu się Wieloletniej
Progtrozy Finansowej Gmiuy Zytno' w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć' o których
mowa w art.226 ust.3 ustawy o finanŚach publicznych /przedsięwzięcia wieloletnie
zamieszczale w za|ączniku do uchwaĘ w sprawie WPF/.

Na podstawie ań.30 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzię gminn}m
lj.t.Dz.U. 22013 r. po2.594,645,1318: 22014 r. poz.3'19/, onz all.266 lst.l 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.379/ zaruądza się, co naśtępuje:

$1. Przekazuję w załączeniu informację o ksztahowaniu się wieloletniej Plognozy
Finansowej Gminy Z14no, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art'266
ust. 3 ustawy o finarrsach publicznych /przedsięwzięcia wieloletnie zamieszczane w załączniku do
uchwały w sprawie WPF/ zalpóŁrocze2075 r,

s2. Informację, o której mowa w ś1 ZaŻądzelia plzedslawia się Radzie Gminy Zytno oraz
Regionalnej Izbie obrachuŃowej w Łodzi _ Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim

$3' Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Lp. wyszczególDienie Prognoza 2015
roku

Wykonanie

1. Zadł!żęrie 5 .909 .405 -79 s .38s .424.5'7

2. Zadł!żęnie po uwzględnieniu ustawowych
wvłaczeń osraniczaiącvch zadłużenie i.s.t' 5.q09.405,79 5 .385 .424,57

osiasnietv wskźnik zadłużenia 3'7,03% 33,',l5%

4. sDłatv rat ked}'tów i Dożyczek 1'o4a'16Ż.48 523.981,22

5. spłaty kręd}tów i pożyczek po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
ograniczających obciązenie budżetu
sDłatami zobowiązań 1.048.162,48 523 '98l 'ŻŻ

6. sDłata odsetek od krędvtów i pożYczęk t99.634,'74 88.s68,28

7. Dopuszczalny wskźnik spłaty zobowiązań
określonY w ań'243 ustawY 9,960/0 996%

8. Wykonany wskaŹnik obciążenia budżetu
sDłata zobowiazań 9,11% 9,1't%

9. Wvnik z wykonania budżetu -85.600,00 +7 39.7 33.02

10. Wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat
ubiesłvch 90.933,88 q0.931,88

1t. Wolne środki i nadwyżka budżetowa Ż lat
ubieglych rłrykor./ystana na finansowanie
delicvtu budżętu

12. Pozvskane kredltv i Dożvczki L042.828,60
13. Zrealizowanę dochody 15.960.682,50 8.7',7 6.r 1,4,89

część tab€laryczna

Cześć opisowa

I. Informacje dodatkowe

W l półroczu 2015 r. zrealizowano dochody budżetowe w kwocię 8'776.114,89 zł co stanowi

54,99% \łykonania planu ogółem, w tym: dochody bieżące w kwocie 8.426.73l,43 zł co stanowi

55,28%, a dochody majątkowe w kwocie 349.383,4ó zł co stanowi 48'880ń wykonania planLl

ogółem. W I Półroczu występuje niekorzystna tendencja w realizacji dochodów gminy

stanowiących udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa \ł podatku

dochodowym od osób fizycznych pŹekazano w wysoko ści 44'8'I%. kwoty zawartej w informacji
MF o plaIrowanych do przekazania Naszej Gminie dochodach na które mają wpływ zwroty
podatku. Zrealizowane dochody z t}tułu podatku rcInego l53,Ż3vo/, podatku od nieluchomości
/53,94Vol, podatku leśnego/s1'20%/ wynikają z wpłat należnych podatków pŹęz podatników jak
również działania windykacyjne'
Poziom realizacji niektórych rodzajów dochodów wymaga stałego monitoro\łania, analizowania
i podejmowania adekwatnych do s1'tuacji kroków minimalizujących negatywne skutki dla

funkcjonowania gminy w 2015 r. i latach następnych sytuacji miko i makroekonomicznej.

Wóji timin.l ll-lhrLl
,]Óv... i..l.mŚ7.:'r i]Śż j



II' Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć

Zad' Nr.l Zagospodarowarrie przeslrzeni publicznej poprzez urządz€nie miejsca rekreacji wraz

1-l":.""-l?,"Ja:""ymi i adaptacjąbujyŃu oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci

w m.Maluszyn".
Prace na tym z;daniu zostały zakończonę i oddane do uż}'tku'

Zad' Nr' 2 Brrdowa kanalizacji sanitamej w ŻFnie lll etap

Poifr;'star;;; ńzyskarrie łodków z z"*nąt'"' t"''in rea|izacji zadania zostań€ przesunięty

na lata nasĘpne.

Zad. Nr. 3 Rewilalizacja cęntrum wsi w m' Borzykowa - plac l000Jecia _ remont ośrodka

Zdrowia.
Prace zostały zakończone przy remoncie elewacji ośrodka Zdrowia' Rewitalizacia centrum wsi

zostanie przesrrnięta na lata następne'

Zad. Nr'4 Likwidacja bader architektonicznych w PSP im' H'SieŃiewicza w Ż}'tnie

Prace na tyrn zadaniu żostały zakończone i przękazane do użlku'

Zad. NI. 5 Zakup samochodu strżackiego - tęrmin realizacji do końca 20l5 r'


