
 
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 prognozie ujęto rzeczywiste wykonanie budŜetu za rok 2010. Gmina posiada wolne środki 
na rachunku bankowym w kwocie 574.046,41 zł. Wynika to z następującego wyliczenia : 
Wykonane dochody 11.178.769 zł minus wykonane wydatki 13.945.660,97 zł dają niedobór 
budŜetu za rok 2010 w kwocie 2.766.891,97 zł. Gmina posiadała skumulowaną nadwyŜkę 
budŜetową za lata ubiegłe w kwocie 1.643.981,10 zł oraz kredyty i poŜyczki w kwocie 
1.688.148,28 zł. RóŜnica pomiędzy kredytami, poŜyczkami, nadwyŜką budŜetową, a 
niedoborem daje wolne środki na rachunku bankowym w wysokości 565.237,41 zł. Do planu 
budŜetu na 2011 rok wprowadzono kwotę 482.601,09 zł 
 
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.  
Gmina obecnie jest w trakcie opracowywania dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków 
z kanalizacją w Grabowcu. W chwili, gdy zostanie skompletowana  dokumentacja na budowę 
istnieje moŜliwość ubiegania się o środki unijne kwota wydatków majątkowych wykazanych 
w roku 2012 moŜe być przeznaczona na realizację projektu, co by oznaczało, Ŝe zadanie 
moŜna rozpocząć w roku 2012. 


