
                                                       UCHWAŁA  NR  V/32/2011
                                                             Rady Miejskiej w Łebie
                                                               z dnia 28.02.2011 r.

w  sprawie:  przyjęcia  wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Miejskiej  Łeba 
                    na  lata  2011-2021. 

                          
                    Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230  ust.6 oraz art. 243 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art. 
121 ust.8 i art.  122 ust.  2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające  
ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Łebie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miejskiej Łeba na lata 2011-2021 jak 
    w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej jak w załączniku 
    nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łeby do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
    zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć. 
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łeby do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
    realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
    ciągłości działania i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia  się  Burmistrza  Miasta  Łeby  do  przekazania  kierownikom  jednostek 
organizacyjnych  gminy  uprawnień  do  zaciągania  zobowiązań,  o  których  mowa  w  §  2 
uchwały. 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

   w Łebie

        Barbara Dąbrowska



                                   

                      OBJAŚNIENIA

Konstrukcja prognozy ma charakter kroczący, w kolejnych latach prognoza jednostki 
będzie urealniana o w oparciu o informacje i zdarzenia powstające w poszczególnych 
okresach. Dane zaplanowane na rok 2012 i kolejne lata nie mają charakteru wiążącego, 
jedynie w przypadku najbliższego roku budżetowego tj. 2011 wieloletnia prognoza finansowa 
musi być zgodna z z uchwałą budżetową na ten rok.
 Dane dotyczące wykonania budżetu za 2010 r. nie mają charakteru ostatecznego. W 
WPF przyjęto dane wskazane w  uchwale budżetowej na rok 2010  korygowane w ciągu roku. 
Rzeczywisty wynik znany będzie pod koniec lutego 2011 r.
         Planowane dochody na przyszłe okresy objęte prognozą zaplanowano z uwzględnieniem 
zasady ostrożności. Zauważalny wzrost przychodów w 2011 r. w stosunku do danych roku 
2010 wynika z:
 a/ zaprezentowania w 2010 r. danych prognozowanych, nie wskazujących na ich ostateczny 
poziom,
 b/ zaprezentowania w 2011 r. wzrostu przychodów z tytułu wzrostu stawek podatkowych w 
podatku od nieruchomości oraz wzrostu stawek opłaty targowej.

        Stan zadłużenia Gminy Miejskiej Łeba na dzień 31.12.2010r. wynosi 9.335.294,-zł co 
stanowi 36,30% w relacji do przewidywanych dochodów budżetu w 2010r. 
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji przedstawiają 
się następująco:
1)  kredyt (aktualny stan zadłużenia) w wysokości 1.935.294,-zł został zaciągnięty na
     współfinansowanie ( udział własny) projektu "Poprawa dostępu do portu morskiego 
     Łeba i odciążenie układu komunikacyjnego miasta - etap I". 
     Termin całkowitej spłaty przypada na dzień 30.06.2021r.
2) obligacje w wysokości 7.400.000,-zł
    z tego:
    a) emisja obligacji w kwocie 1.200.000,-zł (aktualny stan zadłużenia) miała na celu
        pozyskanie środków na współfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Poprawa
        dostępu do portu morskiego Łeba i odciążenie układu komunikacyjnego miasta - etap I"
        Termin całkowitego wykupu przypada na dzień 16.01.2015r.
    b) emisja obligacji w kwocie 2.200.000,-zł (aktualny stan zadłużenia) miała na celu:
        -  współfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa centrum obsługi morskiego 
           ruchu turystycznego w Porcie Jachtowym w Łebie,
        -  finansowanie pozostałych inwestycji ujętych w wykazie zadań inwestycyjnych
           planowanych do realizacji w 2006 roku,
        -  bieżące wydatki rzeczowe.
        Termin całkowitego wykupu przypada na dzień 30.06.2021r.
    c) emisja obligacji w 2010r. na kwotę 4.000.000,-zł miała na celu uzyskanie środków
        finansowych z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów:
        -  poprawa dostępu do portu morskiego Łeba i odciążenie układu komunikacyjnego
           miasta - etap II,
        -  rewitalizacja historycznego centrum miasta poprzez przebudowę obszaru ulicy
           Kościuszki - etap I,
        -  tereny rekreacyjno-sportowe przy ulicy Tysiąclecia - mobilne lodowisko.
        Wykup obligacji przez Gminę Miejską Łeba rozpocznie się w 2015 roku, a termin
        całkowitego wykupu przypada na dzień 31.12.2020r.  



W roku 2011 rozchody z tytułu spłaty kredytu i wykupu obligacji wynoszą 634.314,-zł co 
stanowi  5,01%  w  relacji  do  planowanych  na  ten  rok  dochodów  budżetu  gminy.  W/w 
rozchody zostaną sfinansowane z nadwyżki budżetowej, którą planuje się osiągnąć w roku 
2011. Na dzień 31.12.2011r. stan zadłużenia wyniesie  8.700.980,-zł  co stanowi 34,49% w 
relacji do planowanych dochodów na rok 2011.

Potencjalna spłata  udzielonego poręczenia w wysokości  101.695,-zł  to  poręczenie z tytułu 
pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku dla Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów Sp.z o.o. (której Gmina 
Miejska  Łeba  jest  udziałowcem)  na  realizację  inwestycji  pod  nazwą  Budowa  Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów "Czysta  Błękitna Kraina".  Termin całkowitej  spłaty pożyczki 
przypada w roku 2014. 

W  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  przyjęto  założenie  rozdysponowania  (w 
poszczególnych latach prognozy)  wolnych środków na wydatki majątkowe mające na celu 
m.  in.  modernizację  dróg  i  sieci  kanalizacyjnej  jak  i  innych  projektów  inwestycyjnych. 
Założenie  powyższe  zostało odnotowane w przedsięwzięciach  do WPF pod jedną pozycją 
(począwszy od 2015 r.) z uwagi na brak precyzyjnych danych co do poszczególnych zadań z 
uwagi na długi czasokres wieloletniej prognozy finansowej. 


