
Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Stawiguda na
lata 2014 – 2021

Gmina Stawiguda jest gminą dynamicznie rozwijającą się, obszarowo dużą –

powierzchnia 2,2252 ha. Położona jest w środkowej części województwa warmińsko –

mazurskiego - 14 km od Olsztyna. Położenie w otoczeniu regionalnym predysponuje ją do

pełnienia funkcji podmiejskich.

Gminę Stawiguda zamieszkuje około 7105 mieszkańców, co daje średnią gęstości

zaludnienia 32 osób/ km2. Mieszkańcy Gminy Stawiguda to ludność względnie młoda,

w wieku produkcyjnym z wyraźną tendencją wzrostową, toteż bezrobocie jest niskie – wynosi

około 5%. Gmina Stawiguda posiada uzbrojenie medialne w 90%. W chwili obecnej

priorytetem jest budowa dróg gminnych i ulic. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wzięto

pod uwagę aktywność gospodarczą ludności, wzrost zakładów produkcyjnych na terenie

gminy oraz potrzeby lokalnej społeczności samorządowej. Przeanalizowano wzrost realny

PKB, wzrost Cit i Pit, stopę bezrobocia na terenie gminy.

Analizując budżet Gminy Stawiguda za lata 2011 – 2013, to zauważamy wzrost dochodów

bieżących za poszczególne lata w granicach 2 – 10% rocznie, poza rokiem 2014 gzie

występuje spadek dochodów bieżących – główna przyczyna zmniejszenie planu dochodów od

osób fizycznych – zmniejsza się o 800 000,00zł. Planując Wieloletnią Prognozę Finansową

Gminy Stawiguda na lata 2014 – 2021 przyjęto:

− w roku 2013 wskaźnik wzrostu dochodów o 17,44%,

− w roku 2014 dochody niższe niż w roku 2013 o 9,63%

− na lata 2015 - 2021 planowane dochody bieżące na poziomie roku 2014

− dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w latach 2015-2021 planowane są z

tendencją malejącą,

− planowane są dochody majątkowe do pozyskania z różnych źródeł,

− w prognozie finansowej przeważnie planujemy inwestycje roczne,

− wydatki bieżące nie przekraczają wskaźnika dochodów bieżących,

− na rok 2014 planowana jest do wzięcia pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych

kredytów. Ponieważ dług Gminy Stawiguda na koniec roku 2014 wynosił będzie

40,57% dochodów budżetu Gminy, postanowiono w następnych latach budżetowych

zmniejszyć plan wydatków na inwestycje, budżet zrównoważyć w taki sposób, aby
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występowała nadwyżka budżetowa, która pozwoli spłacić raty zaciągniętego kredytu.

Dług publiczny w następnych latach będzie się zmniejszał.

Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U.

Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz.

1241 z późniejszymi zmianami, dług jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku

budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku

budżetowym. Ponadto w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu

terytorialnego na koniec kwartału nie może przekroczyć 60% planowanych w danym roku

budżetowym dochodów tej jednostki.

Zgodnie z przyjętymi założeniami dług gminy Stawiguda  w żadnym z lat Wieloletniej

Prognozy Finansowej na lata 2014-2021 nie przekracza poziomu 40,57% wartości dochodów

wobec ustawowego limitu 60%. Prognozuje się, że maksymalny poziom zadłużenia w relacji

do dochodów wyniesie 40,57% w 2014 roku. Wskaźnik zadłużenia ulega w kolejnych latach

Prognozy sukcesywnemu zmniejszeniu w ślad za spadkiem zadłużenia nominalnego.

W miarę upływu czasu zakłada się sukcesywny wzrost dodatniego wyniku

operacyjnego brutto (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące), zarówno w ujęciu

nominalnym, jak i względnym w relacji do dochodów bieżących. Systematyczny wzrost

nadwyżki budżetowej wiąże się m.in. ze spadkiem kosztów obsługi zadłużenia w miarę spłaty

długu.


