
Objaśnienia przyjętych wartości do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2014-2022, gdyż do 2022 r. wystąpi 

spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

1. Dochody ogółem w roku 2014 przyjęto w oparciu o projekt uchwały budżetowej na 2014 r.

W pozostałych latach przyjęto, że dotychczasowe źródła dochodów będą nadal obowiązujące.

Założono wzrost dochodów o wskaźnik inflacyjny 2 %.

2. Podobnie dochody bieżące przyjęte do budżetu 2014 r. ulegną zwiększeniu o wskaźnik 2 %

3. Dochody majątkowe w roku 2014 ustalono na 1.643.000 zł  z czego sprzedaż nieruchomości 

w  poszczególnych  latach  przyjęto  w  kwocie  1.000.000  zł.  W  latach  2015-2022  nie  planuje 

się dotacji majątkowych, gdyż są one nie przewidywalne.

4.  Zasoby  nieruchomości  będących  własnością  gminy  umożliwiają  dochody  ze  sprzedaży 

w każdym roku po 1.000.000 zł

5. Wydatki ogółem w roku 2014 przyjęto jak w uchwale budżetowej natomiast w latach następnych 

przyjęto kwoty wynikające z aktualnych potrzeb z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 2 %.

6. Wydatki bieżące przyjęto w oparciu o ich 2 % wzrost w latach następnych w oparciu o bazę roku 

2015,  która  w  stosunku  do  roku  2014  ulega  zmniejszeniu  o  3.086.000  zł,  co  jest  powiązane 

z dużymi wydatkami na remonty dróg w roku 2014.

7.  Wydatki  bieżące  na  obsługę  długu  przyjęto  w  oparciu  o  przewidywany  stan  zadłużenia 

w  poszczególnych  latach  licząc  odsetki  preferencyjne  w  wysokości  3%.  Pożyczki  dotyczą 

inwestycji proekologicznych.

8. Wydatki majątkowe przyjęto w kwotach możliwych do sfinansowania z dochodów własnych  / 

nadwyżka  operacyjna/  W  przypadku  możliwości  pozyskania  dotacji  zewnętrznych  będą  one 

stanowiły udział własny.

9.  Wynik  budżetu  ustalono  jako  nadwyżkę  budżetową,  która  będzie  przeznaczona  na  spłatę 

pożyczek.

10. Przychody budżetu ustalono tylko w roku 2014 w kwocie 12.287.682 zł. W pozostałych latach 

przychodów nie ustalono.

11. Deficyt budżetu prognozuje się tylko w roku 2014.

12. Kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu planuje się w roku 2014 w kwocie 8.000.000 zł

13. Rozchody budżetu są to spłaty rat pożyczek i kredytów wynikające z umów.

14. Kwoty długu ustalono w oparciu o dotychczasowe pożyczki i kredyty zwiększone o pożyczkę 

do zaciągnięcia w roku 2014 z uwzględnieniem spłaty w poszczególnych latach.

15. Wyliczone wskaźniki zadłużenia mieszczą się w granicach ustalonych w ustawie o finansach 

publicznych.



16. Informacje o wynagrodzeniach i związane z funkcjonowaniem organów JST przyjęto w oparciu 

o stan istniejący z uwzględnieniem wskaźnika inflacji w latach następnych.

17. Kwoty nadwyżki budżetowej wynikają z wyliczenia różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami 

i zabezpieczają spłatę długu w poszczególnych latach.

18.  Wg  aktualnego  stanu  nie  planuje  się  przedsięwzięć  z  art.  226  ust.  4  ustawy o  finansach 

publicznych.


