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I. zdożfii! ogóln€'

wieloldnia PmgnoŻa lin.nsow! (WPF) sporządŻona zoŚała w oparciu o zapisy
ustał} z 27 sieĘnia 2009 o finansach publicŻnyĆh' ( Dz'U nr 151poz'1140 zpóźn'
n. oIż 6la\l1 PrŻe!ńy wpro{adzaiaae Ustawę o finmsach Fublichych,(Dz'U

opncoqdie slo.Żądzońe zoŚalo zgodnie 2 dokunenlem pt' ..wielolehia plognoza
nnansor€ Jednostki sdorządn Tcr},lotialneBo - Mdod-\,ka opracowmia".
puygolovfu'ń i opublikowanlb m Śrcnach intenelowych Minis(eBtN.

Dodatko$o rvlkolŻyslańo dmc i inlÓmmje aw!ńc a mśępujalyc! dokmentach]
l' P.oickl budżetu Państwa narok 20l l]
2' wielolehi |lfu Inrfuso$1 Państva na lab 20I 0_20l3 i
j' Wyycznc dotyczącc zalożĆń nal@ebnonica}€h na pott7.by

{icl. e ni. 
' 
poJ o/ li Ń.o\].l''.d 'r-Ń .mo?ąJJu

'l.Tablica - ..wsk'niki naklekononiche m lata 2010 2014.
5.Tablica ..wsktniki makoekononiczncn! 2015 2040.
Podstal'ę opracortnia wPF slmo$ib tóMież dan€ dolcące $rkonania
budżetóir gminy 7a lala 2008. 2009. t7] L"2rla]l roku 2010 orż plognoŻa

Łvkonania bud'afu 7a 20l0 mL
Za dlnc ba7owe do \łPFpź}iętodane7planubudżetu lninyna20ll rck'
PŹ'v opraco\ywaniu lńgńo7] 2waceo szczeeólną Uvagę m l€talto$'mie się
posŻcŻególnych pozycii na poziomie zape{niająctń zachowŃie $szystkich
wskłŹnitó$' okrcślonym w usbrtie o lnańsach publicŻnych a tak'c ńa Śpclnienie
$ffuogu z&vnowźenia budzctu v zakresie doĆhodół i sTdatków biezących.

II. z.lożeni!doĘ.ząccprogloł dochodówn!lat!20l1"20l5

Docbodv bicźlce:

w roku 20ll do.hody apldouido s optrciu o podięle lchwaly podatkowe.
otŻ}haie jńfumaci. o kwotach dotlcjj, subłtncji i udziałól w podalku
doclrodos}n od osób nzycznych na tcn @k oraz plzewidylunych sply\uch Ż oplat
i ńająth gminy ( w t'm IóMież s!żcdażł)
v lltlch 20] 2 2015 prŻljęto }zbŚ dochodóv bieżących. v każdyń roku prognozy
w śosunlu do roku poprzedniego o wskżnik rcalnego rvzrcstu PKB

D9d!c!-4i9ś!!ś!
PrŻyjęLy w \łPF poŻio dochodów na]ąfkoRych na lata 20ll 2015 ob.jńuje
ł)tqcTiedoclodj / $Lh 'oŹPo4 ra'o'LL /o'b5 ore o''d!olane v opd(lu o
4oby nie chomości Ezemaczone do Żby.ia oraz procloavane ceny nożliwe do
uz],skania zc st'cdażl. Na dŻień opBco*Twńia pfugnoŻy nie Ńnieją pŹsłanki
ponalające akladać pozystanic dochodów nrająLkołlch Ż imych tytulów.



\\:(ku ]]]l] plnui. Śiq pol\ltxć śn]dli /. spż.dv.v dzillel ( pod dzialaluość
|rzenr]ło\o uł]!o\il. Y7ed!/ blllj n]ies7krh]!ch. ]]qeksztalccnic pra!!
uŻ]'lo\lnjl \iecz)śe!! \ pla\o łlbnolci r tpłll ,a uŻ\'ko\anie \iec4sle
I]]7eję!ch od sklnn] PJlin\a gnńló$ roh1].h tr sinołęc.. .płJt,3 ,ykolanje
\jl./]n. g]untó\ to dal!]nl \\:sl ldszkldo\llix Żr d]!gę I eo.ó\ Prz]bka
|]/ejęlq.i Pt/eb) bud.\\ .b$odńj.\
\\:.olu ]o]] pluuie sje Yrl.d,ż nicnjx gnnl\ (Nn,d 1 lu _glullu) \ ślisl]nr
c.nirun] )ilśl3 KahE7]|l
\l' ]01j splŻedaŻ !ona| ].j h! gnntu \ \asjcdŻtr\ie budoNanego zbiomik5
l.t.n.]i1o l.krcac]irr.!o' |!d 7!b d.sq nr ies/LDiol.1Efugol ą'
\r' ]ol'] splŻełu o[olo l0 lrx lelenó\ Z llŻeŻlaczenicn] tod 7abud.q'ę
p12.Nł!\o. trsllloqa'
\1 llll5 sprzcdaT dTial.k \ ceniun
\]buŻ.DnL Ś.l].ll' { zl] l sl!|i.

1I]' Zl11''enil {lol1c/łcl Dlogno^l'ldntkó} bi.'4.\ch nl lll! 20ll_20l5

abżenix d0nczącc prcgnozr splNtr l.rcdvtól i poż]czck lrlz Ż

Złloźenir doh'.zł.c nrzcdsiFrzif ć

Do pFe.ozr s]'.q kl.i]!ól inor]c/ck \ra7 /.{]sełtln]j ]]17]jęto \)tąc7nie
\ toścj \]lillj.llc z Z!\i ].hitr/ oln\ lr.d]tl])ch |onje\aż Dozion irnllcij
oŃ.i u]a.] okrN pro_!!oŻ] z.nil ok eś].n\ nł P7ńnie ).5%' do oblic,dria
lnoq odsel.k F7\jętr Śon\ pLocen(o\e olr!\iązrłące na dzień spolządzenia
Dtugnozt ricpllfujlc icb \/.nL
Pr4 cto' z. \ oklcs c nm!n.4 .jr będą /a.jąga.e Żadnr n.\d /.h.NjĄ/mia 7
'''l I Tr / bi.\Ll.\.'." i\

nriJsla odz]Śkan].h lro Plańo\an].1
l..rn]c7D]D konlu llN.h b \iló]r

Pr^ i/r..trannL \tda,nr bl.TaJtcb. \ 1\nr \dalk(n\.x $)nrgr)dTrnil
prz)i.lo. jZ\ LaZd)nr rokl |ogoo/] bqd:t on. \Żl1{lć śrgJ|fuol5laŻnik inl]acj]
\ *.!nk d. 

'.ku 
p.[7c1]nieg. t] o ]5% \\] 7\ixlk , P],r]ę!nr \l ok.esie

plolnoŻ] N]slliD plmenr lrr/.d\i$7j!ć jn\.!]c\ n]dr d! 
'tdizacji 

alozono
l'oś \d.lkol bi.ż.c]ch nJ n.7ionic .s1lędn.śc o\'anr' alc Diczb.dn]'Dr i

zan.\| a ąc] |] r.a]i7!c 9 złłali !Jt]1o\\ch \sZ]slich]edDo{cl''
ltll ]0ll ]c! 'olicD onbi._!.j..!nr \!ka7Diko\o od lal popż.dni.h

Prl.\./!nx leg.]e!1 .]ie\7.zcl]]c \L hud7cci.:0l l tr-]d.ltól p'eks7ta}.on.go \l
je,]nojLe lIzedszkol. łut jc/].g. \ K!]L]\Ż\ i. l(]n.! onui.lceeo do koń!ł 20l0 r

\ t'ollric z.klid! budz.to\e!o' rł alko\. .d 2!]1 icdnostki p.oLdzące
d7iłh].ośi N 7 resie oś\'iil\ ni. będą posjx|al) l.chunLu d.dDdó\' obs] ra
/]\j.nrr\ l/Lollch i ]ł/.d\Żl'oLL b.Jllcli'ra solal.b.Żt.łcdnóŻbudŻ.tl

l)oIognoŻ\t'Ż\:.b.t!liŻ.ci.]0p[c,]sjęlzęcna}atznak\!ot. ]:']9]i]l7.00zl
[ 1]01 lvydJlkj breżące ]txl]zol!Ó. 9 tl ]ach (l.dkó\r n.lj.\ch 29].10.01] zl
o[z |}dJlki nrajl1kolt ]]]ó]]ó77()0ll 00Zl'
ŁacŻlc laditki m.iajko\c nJ rellj/iqę F/.dsje\/ięć ( \ l)o1 (n\nie' 7ddJń

iednolo.znrth ) 7aDrjcszczon).n \ Zala!Żnilu Nr ] l posŻcŻególnyclr IJlach



VIDLOLETNIA PROGNOZA I;INANSO\VA gminy Kaluszyn Ia lata 201 l -2015

rok 20ll _ 4.5l3.I94.0o Żl
rok 2012- 3 040.719.00 21,

rok 2013 - 4.413.578.0021.
rok 20l4-6.410,621,00 zl
rok20l5 i.765.565,002t

vl. lntbmrcia sTnikającą z nrl.2.l3 troł'

Rok 20l l je$ pielwsŻym 2 IŹ{h lal obejn\iących okEs dostosol'ania BosPodolki
linamowc] gninydo liczenia indyiduInego wskaźnika adłużenia gmin''
wedlug oplacorvatj aiclolcnriej pro8lozy lEiny KałusŻyn w ioku 20l] El&ja
planowanych splat ńr iodset€k do docnodów ogółem nie zos|ala spelniona' Miab na
lo wplj_w Nsk'nikidanych historycŻnyĆh obliĆŻone Ż la! 2008. 2009 orŹ

w a]ączniłu nI la amieszczono puedsięszjęcia inweśycyjnc . któE bęą
rcalifuwane w okesie 201l_20]2 jak ńMież te' tlizo{'óe w okjesie rccaym'

. ,.ŻagospÓdalosanie pŹestżcni pub]icŻne.j ( lrćbudowa parku i Pl.
Ki]ińskiego )" - rvafiość adfuia l.80o.0o0.o0 Żl

. .'opracomrie studium i Żmim w planie zagÓspoda.owahia hiaś''
wa ość 200'000'00 zl

. ..Realizrcja pmjcktu kluc7-oł.go safr. woj' M&' .' Ronój deklonica€j
ldnrinhtracji" w.ńośćzadonia 14550.002].

. 
'BUdoMŻbnffikaroLencyinegÓw KalLBz}nie'' wańość]'050'000.00zł

Pozo stałc to zadmi a j edloioc7n. planołme do lealiacj i l' loku 2 0 1 l '

w alączniku lb zerieszczono pżedsięrvzięcia bjeż4cc eiąme z bieącyn
funkcjonÓwanicn i .ea]i7.Ćją Żadań slauov]Ćh jednostek. na r€alizację którycb
gmina Żavarla umo$ry oboviązuiące na okB dluższy niz ] rck

v 20]lI' spłav adlnżcnia ( R ) lącznie

_ planÓ"ane wskaźnik _ 0'095]
_ fiaksyńalne - wskaźnik '0,0834

z obsluBą dlngu (o) Ukszla]lowa]y się

_ tj' l 
'98'513 

Żl
- tj. t.s t3.935 d

BBk spelnienia rvsk!źni*a splal} w 2ol l roku nje będzie mia] jcdnak negatymeso
ręly$u fu nroŻliwośó uclr{alenia budżetu w latach nasiępnych ponicwe zapisy
oń' 243 nfp' z.ł]adają mk 2014 jało picMszy rck funkcjonowMia nowch
wskażjików a opńco*'ma prenoŻa określa. w l€żdyń kolejnym fuku
nótęDuiącym po20l]. spelnicńi.\6kdnikasplaly s'ynikaiąceAozart'243'

v rok u 2 0 l l zach owane 7-ostaly Ńkaźńiłi splaly i zadl użEnia łf,njkaj ące z alt' 1 69
i l70 ustavy z ]0 czes.a 2005 r ( Dz. U Nl 249. poz'2l04 z późn' 

^) kióe
$fnoyąodDo$iednio: adlużcni. 23,16%, spłaly 9'53 %'

fił'


