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Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
 
 
 Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej 
sporządzono za okres na który zaciągnięto zobowiązania  tj. do roku 2017 włącznie.  
Uwzględniono spłatę juŜ zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w roku 
2011.  
W celu zachowania relacji art.243 ufp do wyliczenia wskaźników przyjęto przewidywane 
wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budŜetu Gminy za rok 2010. 
Planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budŜetu 
jednostki samorządu terytorialnego znacznie odbiegają od przewidywanego wykonania.  
Planowano zaciągnięcie kredytów w kwocie 2.670.251,07 obecnie wiadomo, Ŝe kwota 
zaciągniętych zobowiązań w roku 2010 wyniesie 1.905.547,19 zł.(róŜnica 764.703,88 zł)  
 
Analizując wykonanie zadań w roku bieŜącym przewiduje się: 
1.zmniejszenie wydatków bieŜących o kwotę 288.739 zł w tym: 
- oszczędności na wydatkach bieŜących szkół 30.000 zł (dokształcanie nauczycieli 5.000 zł, 
wynagrodzenia i pochodne – zwolnienia lekarskie pracowników 15.000 zł, energia 6.000 zł, 
dowoŜenie uczniów do szkół 2.000 zł, usługi 2.000 zł) 
- oszczędności na wydatkach bieŜących Gminnego Ośrodka Pomocy 86.000 zł (utrzymanie 
mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej  27.000 zł, zasiłki celowe i pomoc w 
naturze 14.000 zł, wynagrodzenia i pochodne z usług opiekuńczych i 3 miesiące wakat etat 
pracownika socjalnego 20.000 zł, z opłat za doŜywianie 25.000 zł) 
- oszczędności na wydatkach bieŜących z zadań realizowanych przez Urzędu Gminy 172.739 
zł (nagroda jubileuszowa i odprawy emerytalne 2 pracowników w związku z nierozwiązaniem 
stosunku pracy 53.320 zł, nie zostanie wykonany plan remontu c.o budynku biurowego 
15.000 zł, nie podpisano umowy na sporządzenie ewidencji dróg 30.000 zł, mniejsza 
realizacja wypłat ekwiwalentów dla straŜaków za akcje gaśnicze 5.000 zł, mniejsze zuŜycie 
energii elektrycznej w remizach OSP 14.419 zł, aktualizacja planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy – zadanie przeniesione na 2011 rok  30.000 zł energia elektryczna – 
podpisano w ciągu roku korzystniejsze umowy na konserwację oświetlenia ulicznego 
25.000zł), 
 
2. niewykonanie wydatków majątkowych  w kwocie 1.064.703,88 zł w tym: 
Zmniejszenie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji z zaciągniętych kredytów lub 
poŜyczek 764.703,88 zł: 
- opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków z kanalizacją w Grabowcu 
200.000 zł (zadanie zostanie wykonane ze środków własnych) 
- budowa drogi gminnej nr 110272L w miejscowości Cieszyn zaciągnięto poŜyczkę o 
94.988,38 zł mniejszą 
- budowa zespołu boisk sportowych w miejscowości Grabowiec-Góra (zadanie nie zostanie 
zrealizowane z uwagi braku zmian w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy, 
dokonanie stosownych zmian zaplanowano na rok 2011) kwota 255.000 zł 
- zaciągnięto niŜszy kredyt na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu o 
4.693,41 zł 
- zaciągnięto niŜszy kredyt na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Ornatowice i Szystowice  o 65.022,09 zł 
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-  pozostałe zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi 
planowano kredyt 145.000 zł wykonano ze środków własnych 
 
Zmniejszenie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji ze środków własnych  na 
kwotę 300.000 zł w tym: 
- zmniejszenie wydatku w wyniku przetargów 250.000 zł z tego: na  modernizację GOK, 
dokumentację na budowę wodociągu w Szystowicach, kolektory słoneczne, oczyszczalnie w 
Ornatowicach i Szystowicach 77.822 zł, modernizacje i budowy dróg 172.178 zł,  
- nie zostanie przekazana dotacja dla Starostwa na budowę drogi Ornatowice-HołuŜno w 
kwocie 50.000 zł (zadanie nie jest realizowane w tym roku przez Starostwo) 
 
W związku z zaplanowanym uzyskaniem w roku 2011 wolnych środków jako nadwyŜki 
środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu jst wykazano rzeczywiście 
wypracowaną nadwyŜkę budŜetową z lat ubiegłych w kwocie 1.643.981 zł (róŜnica do 
wykazanego planu na 30.09.2010r. to kwota 111.261 zł). 
Zmniejszenie wydatków i nie pełne wykorzystanie  nadwyŜki budŜetowej posiadanej w roku 
2010 pozwoli na osiągnięcie planowanej kwoty 700.000 zł wolnych środków na rachunku 
bankowym w roku 2011. 
 
Od roku 2009 do 2011 nie zakładano wzrostu dochodów własnych Gminy w związku z czym 
wysokość dochodów bieŜących uzaleŜniona jest od wysokości otrzymanych dotacji i 
subwencji. W roku 2012 zaplanowano 6% wzrost dochodów podatkowych i od tego roku 
planuje się stabilny umiarkowany wzrost dochodów bieŜących o 2,5%. 
 
Dochody ze sprzedaŜy majątku oszacowano w wysokości wyceny i na podstawie  analizy 
umów dzierŜaw biorąc pod uwagę zainteresowanie rolników zakupem gruntów i wygaszanie 
umów dzierŜaw na rzecz sprzedaŜy; w 2011-2015 zaplanowano do sprzedaŜy: 
- 2011 rok działki rolne 3,75 ha (30.630 zł) 
- 2012 rok działka zabudowana 0,23 ha + budynek Ośrodka Zdrowia (300.000 zł), działki 
rolne 41,60 ha (283.100zł) 
- 2013 rok działki rolne 39,31 ha (431.100zł) 
- 2014 rok działki rolne 12,90 ha (125.500zł) 
- 2015 rok działki rolne 7,64 ha (73.200zł) 
 
Do załoŜeń przyjętych w WPF do wartości wydatków na lata 2012-2017 wykorzystano 
wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Wzrost 
cen towarów i usług konsumpcyjnych planowano w oparciu o wskaźnik inflacji śrdnorocznie 
2,5%. 
Obserwowany wzrost wydatków na oświatę dotyczących wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 
dłuŜszej perspektywie czasowej i zmniejszająca się liczba dzieci w oddziałach zmusza nas do 
podjęcia działań związanych z redukcją liczby oddziałów, likwidacją małej szkoły w 
Tuczępach (37 dzieci w klasach 0-6), a co za tym idzie zmniejszenie zatrudnienia. 
W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów uwzględniono wydatki 
sklasyfikowane w rozdziałach 75022 - Rady Gmin i 75023 – Urzędy Gmin. 
 
Nie planowano przedsięwzięć w latach 2011-2017.  
Zgodnie z planem na III kwartał br. w limitach wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2010-2012 znajdują się dwie inwestycje, których realizacji w chwili 
obcnej jest niemoŜliwa tj. 
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1.Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją w Grabowcu – obecnie przedłuŜono termin  
opracowania dokumentacji na czerwiec 2011r. W chwili, gdy zostanie skompletowana 
dokumentacja na budowę istnieje moŜliwość ubiegania się o środki unijne i kwota wydatków 
majątkowych wykazanych w roku 2012 moŜe być przeznaczona na realizację projektu, co by 
oznaczało, Ŝe zadanie moŜe rozpocząć się w roku 2012. 
2.Budowa zespołu boisk sportowych w miejscowości Grabowiec-Góra – w chwili obecnej nie 
moŜna uzyskać pozwolenia na budowę z uwagi na umiejscowienie boiska w dokumentacji na 
niewielkiej części zbiornika retencyjnego. W roku 2011 planowana jest zmiana planu 
zagospodarowania przestrzennego pod tym kontem. Po skorygowaniu błędu istnieje 
moŜliwość umieszczenia tego zadania inwestycyjnego w budŜecie. 
3.MontaŜ 66 kolektorów słonecznych - zadanie zaniechano z uwagi na konieczność duŜego 
wkładu własnego ludności. 


