
wlDLol.E]'NIA PRooNoZA FlN^NsoWA gŃn} Ka]uszytr na lala 20l ] 20lj

I' zabżeni{ ogólnc.

Wiclolchia lrognoz |'inanso{a (wPlj] spolzqdŻoM zoŚal! Ń oparciu o Żapisy
sb$1'z 27 siełrnia 2009 o nnsach plblicz|ych' ( Dz.U n. ]51poz 1240 zpóżn'
żm' oraŻ uś.ry Przepisy Ęro$'adŻaiące usLlNq o finfusacb lubliĆŻyĆL(Dz'U

opncosanic sporządzone zostalo zlodnie z dokumcńlcfo pl'..wiclolohia prognoza
nnan$Na JednÓŚtki sanbrŻądu ]tqło.]aLnego MeLodlka opncołrnia".
przJgolosnD'm i opubliko\anym na sftnaĆh inrcńelosyĆh MinisletN.

Dodltk ovo qkorŻlstan o dlne i jn |om Ńi c 7awa e l' nlstę pu iaf ych dokumenbch ]

l ' P]ojekt budżelu PańsNa na bk 20] ] :

]' wielolelńj Plań finMso"|v PańŚu'a na lata 20lu20I]:
j 

' 
wy). znc dot)'czące Za]ożeń n.kroekonÓDic7.j_ch na lot7ćb]
sielolehiclrpńgnoŻ fi nansoĘ jcdnostek sańożądó$

4.Tablica _ ..wskMniki natfuekÓnomiczne na lata 20l0 _ 20]4".
5.Tablica ..WŚkźniki fiakbekonońicae ńa 20l5-2040"'
Podsfu\ę opr4Ćo\r'ania wPF Ślano{iłl ńslicż dane dotyczącc lykonria
budżeló{ gn1jny Ża l3h 2008. 2009. prognoza (ykonania budżetu uzy k]vanaly
rcku20l0 o.Ła20l0 rek
Z.ddnebazo$tdowl'FpŹ}'ięlodanezpllnubudżctu gminlna20ll rck
PrŻy opncoĘ\'anfu Prog.o7'Y 7f,ucano szcŻĆgólną uNagę na lszlałowfuie się
poszczeeóln'ch pozyoji M poziomie zpcYniającym zchotnie lvszlstkich
r!sk!Ź.jkó!r okftślonyn \' uslarrie o finansach pulrlicznyoh a lakże na speł1iĆnie
$fmosu zró*Tol!Żeńia bndżelu $ ZałEsic doĆhodów i wtdalkó$ bieząc}tlr'

lL zllożcnir dorlcąc. prognoą dochoddr na latł 20I l-20l5

DochodY bigż{.e:

w roku 2oll dochod], u pldo\lanÓ w optrciu o podjęlc uchruly poda*oł.,
otzyfuańe inlfimxĆie o kwouc]r do'aĆji. subwencji iudŻi.Ió]v rV podalku
dochodoYym od osób fi7łcznyĆL na €n rok oftz przewidlwan],ch qpbTach z oplat
i nająlku gnrnrj' ( w tyn równicż sprzcdaż) )
w lalaclr 20l 2 20 15 przyjęto łzbś dochodów bieŹący.L w laŹdym roku prognoz]
w sosunku do Dku lopr7cdniego o *sk!źnik Mlnego Mrostu PKt]'

Doclodv naialkove:

hŻięty w wPl pozjom dochodó]v ńają*o\łlch na lala 20Il ]0]j obcjn 
']e

$'qc 1_c docl od' / l_t l' sol/coJ. l'a all' /.''|''\ ol7al Ądre \ ob'u.iL o
zasoby ńieruchomości pŹeaac7ońc do Żbycia oraz prosuozo*€nc cen} możlise do
uz}skani! Że spżcdaży. Na dzicń opraco$yrvania progńozy .ie iglnicją przesła!łi
pozwalającc zakladać pozlskanic dochodów najqtlos]ch z ]ńń!ch lyu]ów.



WIELOLEINIA PROGNOZA I'NANSOW,\ gminy Kallszyn na lala 201t-2015

w mku 20]] planuic się poz'sk.ć śrol]ki zc ŚprŻortaŻy dzial€k ( pod dzialalność
p]Źemys]o\o'Us]ugo$ą spŹ€daż lokali fuies7łaln)ch' pl2ksŻ!łlcĆnic p'aNa
użIko{'ania \iccz)slego \ plaBo q]łŚDości. 2 Ópł.l zl uż}'lło\rmje $iecz)sle
pżĆ]ętych od sklbu PańŚrva s ntól roln!.ń \ snplęcc' opl.r 2a ullkovańie
\'icczyste g.unlóv 1]o da]vnln $sl ' odsŻkodo$ania 2 dDgę L€onów - Przrloka
pr4jętą ńa !Ót7ślr] budowr obwodnicy'
w roku 2ol2 planuje się s|.7f,daz micnia Eniny (ponad l h! Erunfu) $'ścisł]h1
centum ńia a KaluŚzyna'
w 20I] sprzede ponad j'j ha gruntu s sąsiedznvie budor'anego ńiomika
ElenĆ]rjno rckreacrjnego. pod Zabudowęnicszkanio*o_uslugorłq'
W 20I'l sp.zĆdc okolo ]0 ha tcrcnós z przcTaĆ7enieD pod Żabudowę
pŹenlslo9o _ uŚlugosą
v 2015 spi7.daż duialek rv cenlrum
ł'1buŹen Śarych, 1v 71ym sldie

łt. Łln'rni,doh'e'c.nrcEno^ l\rJj(ko$ hic/|t.)(h n! l|la20I l_2UI5

Przy sŻa.osMiu lDd!(óLv bieżąo]ch' lv lym *}dalkórv na $}nagr0dzcnid.
pr4'jęto. iŹ *'kazdvm roku prosnozy będą one $2ftslać śrcdnio o $k'nił int]acji
w śosunlu do roku loplzednieso tj' o 2.5%. \\ 7siEzku z prŻlelym t okreŚie
prognozy ł''vsokinr pLBncm p'edsięszięć n veŚy.yin'clr do leali7acji zalożono
lv2i{xl łtdatkós bieżalycn m poŻiomic os7c7ędnoścjo$'n! ale niczbednlfu i
ŻaPesniającynr rcaliŻ.cję zde śalUlow!Ćh ws^Śkich jednostck''

Rok 201l jcsl rokien odbiegljącrnr rv9kenikoso od lai polrzednich .

PąQyną lego.iNt uńjieyJŻenie Ń budżecie 20]1 iu'dalkós pzeksńalconeEo B
jednostkę Pruedszko]a Publjcznego \a Kafusz'Ynie' kóre do nońca 20l0 r
pmsadzonc bylo N romie akladu budżetowego' Doda*oqo od 2011 jednos&i
pioładące dzjalnlność v złkrcsie oświaty nic będą poŚiadab, raclrunłu dochodó{'
obs]uga żrwienia $ szkolach i Pt7cdsŻkolJ będzie finlnso{fue bcŻpośtcdńjo z

N' alożcni! dot'vg{cc pmgno7ł splał lłcd'nnv i IJołgŻek snŹ z
n{lcżn]'ni ods.tLmi'

]niaśa odŻyskrnvch ao plauo}?nln
leclnriczuym komunaln),ch budyŃów

Do plognoŻl splaty łJedyIól i pożyczek \@Z Ż odselkafoi p]7)ięto Ęłączric
aności \yoikaiącc Ż zflq.nycir.iuŻ umó\r kfu]ylo\:vch' lonie\aż poziom ińnacji

obejmuiący okrcs prcenoz! zoglal określony na poziomie 2'5%. do obliczeni!
kwot! odsct k prŻyjęlo Śtop' llocenloqe obowivujące na dzień sporządrcnia
prolnozy. nje plaDui.c ich wŻrosnl'
Pżyjęto. że ]v okEsic pro_Pnozy nic będą aciągane ż?dnc no*€ Żobołiąznia Ż
t)tufu kicdiós. pożyczet onz Z jaliĆhkÓ]vick ]ńnyĆh lylulów'

zJożcnia doĘ u4.c pEćdsĘMi9ć

Do prcgozy plzyjłto rca]'jcję ]0 predsięwŻięć nalącznąkNo!ę 22.]9].0l7.00Żł
*' Iym ł!da*i bieżącc rcalizormc iv rmac! śmdków unijn],ch - 29 ]40.00 ?1
olaŻ łydatki majątkorve - 22.l 63 '6T -a0 

^ 
'0a 

a '



WMOLETNIA PROGNOZA I'IN NSOWA sniny Kalusry n D. lala 201 I 20 15

LącŻnc D'datki mająlkoNe m rcalację Fr^dsięwŻięć ( \ rym róunież Żadań
icdnoloczn!Ćh ) aoieŚZczonych s za]ączn]ku Nr 2. w posŻc^gólnvĆh laBch

. fuk 20l]' 5'0jl jó9'o0ŻI

. nk 1012, t n40 7r0 00 71

. Bk 20l3_.l''11].578.007ł

. rck20l4 ó'4j0'ó2l.0o zl

. mk2oli 11.765 565 00 /l

W ŻaląĆzniku t 2d aniesŻczono le p'cdsięNzjęcia iNcslyc}jno ' klóre będą
rcali7owańe R EaljzoMnc Ń okrcsic rocayn orż \! llllch 20l l_2ol2

. ..Zagospoddo$Enie plŻestrzcni pnb]icŻnej ( przcL]udo*2 parku i Pl.
Ki]ińskiego)'' $ańość 7łlania l.80o'000.00żl

. ''ool'.'Ąolc'l'dil1 i /n'fu \ plJr . 7"dr<pooink 1m.j' J'
$!] lość 200'000'00 zl

. ',Reaiiacja PoFkfu kluc-vcgo san. Woi. NlaŻ. '. Ro7ircj eIeltonic ej
adfuinjstńcji" $a ość Żadania- 23'09j.00 Zl '. '.Budo\2 7biońikareleńclnĆgo rv Kalus7rnie" {ańość ].050.000.00 7ł

Pozostalelo zad a nia .iedno|o.rńc p lłn. sańĆ do realiZacjj\ rokU ]0l]'

\ł Zalączniku 2b 2niesŻ.zono pż.dsię\Zięcia bieuą.e Zrvią7anc z bież.cvm
ĄńlcjonoN.niem j realj7aĆją zadali sl!1ulo\'rch 

' 
cdnosl.k. na Ielliz.ję któiych

gnrina za\'ar]a lno$y obowiązu]ące fu o*r€s d]u^zy niż l .ok'

hlomrch rTnilsin q z M.2il3 uolr)

Rok 20]] jesl pierwsŻyn z tŹcĆh l onejnując),ch okcs doslosoMnia gospodarki
linmso\€j gmin' do licuenia nrdlwiduahrego \skażniM złd]uźśnia gDin!'
wcdlug opra.owanÓj ]vie]o]elńjei proalrozy gminy Kalulzyn jrocząllszl od roku
20ll relacja planoMn)ch spllt ]?t i odsetekdo Jochodó( ogólem ŻoŚala spelniona
ivilly na lo \Ęl}\' $skaźniki danych hjsloDczńych obliczone Ż lal 2008. 2oo9'
p]anz0 lll kW' 20l0l oż prgnoŻJ'\ lalaĆh kole]n\ch

z obsllgą dlueu (o) !ks7rło\'ab się

rj' l.798 5]] Żl
lj. 1.879.758 zl

N 20]Ir ŚplaL]- Żadluż.nia ( lt ) lącŻnie

- planomne -\sk&nik 0.0927
_nralsJDalne $laaik 0.099ó

Zapisy fut 24j ufp. 7atladaią ro k 2014
\skożników ! opńcot!ńa llognoa
naslępującero Do roku 20] l' sDclnicnic

jało pie \szy rck funlcionoNani! no!]'ch
ok€śla, dla każiego kolejncso rc(u
wska^ika splłty s'r,nilra]ąceqo Ż an'24] '

v.ok! 201] zacbowMc Żo9al], {skaźniki ŚphL]'i zadłużcnia *'ynikającc z gń ló9
i l70 usla\' 7 30 czeNvca 2005 r ( Dz. U' Nr 249. Foz2104 z póżn' Żnr) klórc
s'vnos4 odpoNiednio: Żad]użenie - 22.54 %' spłary - 9.27 %'


