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OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ. 

Uwagi ogólne : 

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2016 – 2028 przyjęto, iż dochody budżetowe minimalnie 

wzrastają ( za wyjątkiem 2018 roku) , wydatki budżetowe w latach 2016 – 2028 również minimalnie wzrastają 

(za wyjątkiem 2018 roku).  

Dane dotyczące roku 2015 zostały wykazane w oparciu o plan III kwartału roku budżetowego. 

Dochody : 

W 2016 roku zaplanowano minimalny wzrost dochodów bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania 

dochodów bieżących w 2015 roku (1,6 % wzrostu). Wzrost  ten wynika m.in. ze wzrostu rocznej planowanej 

kwoty subwencji ogólnej o 6,7 %, wzrostu planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 

8,9 % . 

W latach 2016 – 2028 założono wzrost dochodów bieżących średnio o 3,0 %.  

W zakresie dochodów bieżących, plan tych dochodów opiera się na założeniu corocznego wzrostu 

poszczególnych kategorii dochodów, tj.: dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych, 

podatków i opłat , subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.  

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku planujemy w roku 2016 w stosunku do roku ubiegłego spadek 

dochodów o 28,6 %  ( zmniejszono planowane wpływy z uwagi na negatywne wyniki ogłaszanych przetargów 

w 2015 roku) , na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki gruntami o wielkości 

oszacowanego do sprzedaży majątku. W latach 2017 – 2028 dochody te nie zostały zaplanowane, gdyż na 

chwilę obecną nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy będzie się utrzymywało zainteresowanie zakupem działek 

gminnych.  

W 2016 roku zaplanowano dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 58 355,12 zł związane z realizacją projektu 

pn. „Drużyna Powiatu” (realizowany przez GOPS Janów). 

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w latach 2016 - 2017 

ponieważ w 2016 roku planujemy inwestycję przy udziale środków unijnych . Jest to inwestycja pn. „Budowa 

przedszkola w Złotym Potoku”. 

W pozostałych latach inwestycje z udziałem środków unijnych nie zostały zaplanowane, w związku z tym 

dochodów również nie zaplanowano. 

Wydatki :  

Plan wydatków bieżących w latach 2016-2028 został sporządzony w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi 

długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu 

zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz 

harmonogramów ich spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego 

zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2016 roku stawki WIBOR 

wyniosą 3,5 pp., w latach 2017-2018 roku wyniosą 4 pp., a od 2019 roku stawki WIBOR wynosić będą 4,5 pp. 

 

 



 

 

 

W kolejnych latach prognozowano wydatki bieżące bez obsługi długu w oparciu o założenie, że dynamika ich 

wzrostu równa będzie procentowemu wzrostowi dochodów bieżących w danym roku.  

Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie 

długu na niewielki wzrost nadwyżki powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu. 

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości 

samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Wysoki poziom 

wydatków majątkowych w latach 2016-2017 związany jest z planowaną inwestycją pn. „Budowa przedszkola w 

Złotym Potoku”, według wykazu przedsięwzięć do WPF w 2016 roku zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł, w 

2017 roku zaplanowano kwotę 1 700 000,00 zł na tą inwestycję. 

W 2016 roku zaplanowano wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 87 088,72 zł związane z realizacją projektu 

pn. „Drużyna Powiatu” (realizowany przez GOPS Janów). 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ze względu na konieczność spełnienia warunków 

określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2016 – 2021 kształtują się na zróżnicowanym 

poziomie.  

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wszystkie wydatki planowane w 

rozdziale 75023 i w rozdziale 75022 – założono minimalny wzrost wydatków z tego tytułu w latach 2017 - 2021. 

W 2016 roku zaplanowano spadek wydatków w stosunku do roku 2015 z  powodu zrealizowanej inwestycji pn. 

”Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”. 

Wysokość wydatków bieżących po weryfikacji i analizie w 2016 roku w stosunku do roku 2015 uległa 

zmniejszeniu . Spadek spowodowany jest koniecznością zaplanowania w budżecie 2016 roku większej kwoty 

wydatków inwestycyjnych. W latach  2017 – 2028 zaplanowano minimalny wzrost wydatków bieżących.  

W latach 2016 – 2028 planujemy nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych 

kredytów, pożyczek i wykupu obligacji. 

Przychody : 

Zgodnie z budżetem gminy w 2016 roku zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w 

art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 45 729,56 zł . 

Rozchody : 

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planu 

wykupu obligacji.  

Wynik budżetu : 

Od 2016 roku planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów, 

pożyczek i wykup obligacji. 

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki : 

Od 2016 roku planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów, 

pożyczek i wykup obligacji. 

 

 

 



 

 

 

 

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych : 

W latach 2016 – 2028  zastosowanie mają przepisy art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 

2009 roku . 

Spełnione zostają wskaźniki zgodnie z ww. art.    

 


