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Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 

 
1. ZałoŜenia wstępne 

 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana została na lata 
2014 – 2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Z brzmienia 
przepisu wynika, Ŝe prognozę naleŜy sporządzić na czas nie krótszy niŜ okres na jaki przyjęto 
limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.  
Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości 
przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego z ogromną 
ostroŜnością kalkulowano dochody i wydatki.  
Przy prognozowaniu  dochodów brano pod uwagę sygnalizowaną w Wieloletnim Planie 
Finansowym Państwa tendencje do ograniczania wydatków budŜetu państwa. RównieŜ 
dynamika dostępu  do środków unijnych jest zmniejszająca.  Niestabilność i 
nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostroŜności dla 
prognoz długookresowych.  
Na kalkulację waŜniejszych pozycji dochodów miały wpływ: 
- Informacja Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2014, a takŜe 
planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych 
wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób 
fizycznych przyjęto do budŜetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów. 
- Decyzja Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18.10.2013r Wojewody Wielkopolskiego, który 
ustalił wstępne kwoty dochodów budŜetowych, i dotacji celowych na 2014r 
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3101-19/13 z dnia 
21.10.2013r o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego 
rejestru wyborców. 
 
Przy szacunku wydatków kierowano się zasadą niezbędnej racjonalizacji wydatków. 
Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz 
znaczna zmienność budŜetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie 
granicy rozwoju samorządu terytorialnego. 
W kolumnie wykonanie roku 2013 przyjęto wielkości dochodów i wydatków budŜetowych na 
dzień 31.10.2013r 
 
 

2. Prognoza dochodów 
 
Prognozy dochodów dokonano przy następujących załoŜeniach: 
- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieŜące i majątkowe. 
 
W dochodach bieŜących wykorzystano historyczne materiały źródłowe jakim były 
sprawozdania z wykonania budŜetów i sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów 
podatkowych. Rozszerzenie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i 
ograniczenia transferów z budŜetu państwa powodują obniŜenie dochodów. To stanowiło 
podstawę do prognozowania dochodów bieŜących na poziomie wzrostu około od 0,6% do 
1,0%. Porównując wykonanie roku 2011 do wykonania roku 2012 stwierdzono niewielki 
wzrost wykonania dochodów podatkowych, co prezentuje poniŜsza tabela. 
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Lp Wyszczególnienie Wykonanie 
2011r 

Wykonanie 
2012r 

%   4:3 

1 2 3 4 5 

1. Ogółem dochody 
podatkowe 
z tego: 

9.012.731 9.840.376 109,18 

2. Udziały we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych 

113.983 131.970 115,78 

3. Udziały we wpływach z podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych 

3.324.683 3.438.844 103,43 

4. Podatek rolny 333.400 563.161 168,91 
5. Podatek od nieruchomości 4.191.952 4.522.070 107,88 
6. Podatek leśny 533.666 643.095 120,51 
7. Podatek od środków 

transportowych 
249.246 247.343 99,24 

8. Podatek dochodowy od osób 
fizycznych opłacany w formie 
karty podatkowej 

3.742 5.158 137,84 

9. Podatek od czynności 
cywilnoprawnych 

224.068 216.871 96,79 

10. Wpływy z opłaty skarbowej 26.126 25.799 98,75 
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 11.865 46.065 388,24 
 
W znaczących dochodach jakimi są: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych i we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych odnotowano niewielki  
wzrost. 
Wpływy z podatków i opłat przejawiają wzrost jednak w pozycjach  podatek od środków 
transportowych, podatek od czynności  cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, odnotowano 
spadek. 
 Przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego przyjęto 
do budŜetu w wielkościach uchwalonych przez Radę Miejską. 
 Przy pozostałych dochodach własnych  zachowano poziom projektu planu roku 2014. 
  
Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaŜ 
w kolejnych latach. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione 
wielkości dochodów ze sprzedaŜy mienia. Dochody ze sprzedaŜy, na które złoŜyły się 
dochody ze: zbycia działek i lokali mieszkalnych. 
Dochody o charakterze majątkowym prognozowano na poziomie wielkości uwzględnionej w  
projekcie budŜetu na rok 2014. Z przygotowanych do sprzedaŜy w 2014r działek 
budowlanych i działek pod działalność handlową do projektu dochodów uwzględniono 
granicę 30% jako realną sprzedaŜ.  
 
Uzyskane w powyŜszy sposób wartości dochodów bieŜących i majątkowych zsumowano w 
pozycji dochodów ogółem.  
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Prognoza wydatków 
Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto załoŜenie konieczności spełnienia 
wymogów ustawowych dotyczących nadwyŜki dochodów bieŜących nad wydatkami 
bieŜącymi i wskaźników zadłuŜenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych 
zadań własnych.  
 
Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków 
bieŜących i wydatków majątkowych.  
 
Zgodnie z załoŜeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieŜących w 
roku 2014 przyjęto projekt budŜetu.  
 
W latach 2015 - 2017 będą bardzo mocno ograniczane. W latach 2018-2023 dokonano 
niewielkiego wzrostu. Z uwagi na to, Ŝe wydatki bieŜące w znacznej mierze związane są z 
finansowaniem oświaty przeprowadzono analizę dotyczącą przyznawanej subwencji 
oświatowej jak równieŜ ponoszonych wydatków związanych z oświatą , na które 
przyznawana jest subwencja. 
 
 
 
Lp Wyszczególnienie Wykonanie 

2011r 
Wykonanie 
2012r 

%   4:3 

1 2 3 4 5 

1. Subwencja 7.113.284 7.433.385 104,50 
2. Wydatki bieŜące ogółem 

w tym: 
8.933.967 9.222.528 103,23 

3. Wydatki rozdział 80101 5.319.960 5.477.563 102,96 
4. Wydatki rozdział 80110 3.414.424 3.543.655 103,78 
5. Wydatki rozdział 80146 35.685 42.533 119,19 
6. Wydatki rozdział 85401 163.898 158.777 96,88 
7. Wydatki na wynagrodzenia i 

pochodne 
7.197.637 7.334.063 101,90 

  
Z powyŜszej tabeli wynika, Ŝe Gmina ogranicza wydatki w szkołach starając się utrzymać na 
tym samym poziomie lecz i tak musi wygospodarować duŜe środki dla oświaty. 
Działania zmierzają do zmniejszenia proporcji dofinansowywania ponad część oświatową 
subwencji ogólnej otrzymywanej z budŜetu państwa przez Gminę i Miasto.  
 
W budŜecie na 2014r. nie załoŜono wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, natomiast dla 
pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Jastrowie wzrost 
wynagrodzeń w wysokości 2,5% od stycznia 2014r uwzględniono w rezerwie celowej..  
 
Wydatki związane z obsługą zadłuŜenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty 
zobowiązań juŜ zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie. 
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3. Inwestycje (wydatki majątkowe) 
 
Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 5 do 
uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w latach 2015 
do 2028 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z 
czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Od roku 2015 ustalono, iŜ 
całość środków pozostałych po spłacie zadłuŜenia i pokryciu wydatków bieŜących będzie 
przeznaczana na inwestycje. 
 
 
 

4. Wynik bud Ŝetu, wynik z działalności operacyjnej (bieŜącej) 
 
Wynik budŜetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi załoŜeniami do 
prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieŜącej) jest pozycją 
bardzo istotną na skutek zapisu w  art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie moŜe uchwalić 
budŜetu, w którym wydatki bieŜące są wyŜsze od dochodów bieŜących powiększonych o 
nadwyŜkę z lat ubiegłych i wolne środki. NaleŜy podkreślić, iŜ zgodnie z prognozą w całym 
badanym okresie nie ma zagroŜenia naruszenia powyŜszego zapisu. 
 

5. Przychody 
 
W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych 
oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i poŜyczek. W przyjętych załoŜeniach w roku 
2014  przewiduje się inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu a mianowicie spłatę 
udzielonej poŜyczki dla Ośrodka Kultury w 2013r.. Zaplanowane na lata przyszłe nowe 
zobowiązania słuŜą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą w 
najbliŜszych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązań: 
- w roku 2014 na kwotę 3.148.100 zł; 
 

6. Rozchody 
 
Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze 
spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i 
poŜyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2023.  
Powstałe w latach 2015 – 2023 nadwyŜki budŜetowe są uwzględnione w rozchodach 
dla poszczególnych lat z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i 
poŜyczek. ObciąŜenie finansowe gminy w poszczególnych latach z tytułu spłat rat 
kredytów i poŜyczek wynika z zawartych i planowanych umów kredytowych. 
Środki pozostałe po zaspokojeniu wydatków bieŜących oraz zadłuŜenia finansowego 
gminy zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne. 

 
 
Omówienie wskaźnika zadłuŜenia określonego ustawą o finansach 
publicznych z 2009r . 
 

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. od 2014 roku Rada Miejska w 
Jastrowiu nie moŜe uchwalić budŜetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i 
potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów (wskaźnik 
obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budŜetowych) 
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nadwyŜki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaŜy majątku do dochodów ogółem 
(indywidualny limit zadłuŜenia na dany rok). NadwyŜka operacyjna liczona jest jako róŜnica 
między dochodami bieŜącymi a wydatkami bieŜącymi. 
W 2014 roku indywidualny limit zadłuŜenia dla Gminy i Miasta Jastrowie wyniesie 26,30%, 
natomiast wskaźnik obsługi długu – 4,05%. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych zostanie spełniona.  
 
Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze 
spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i 
poŜyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2023. 
Sposób sfinansowania spłaty długu w poszczególnych latach przedstawia poniŜsza tabela. 
 

z tego: WPF  
na lata  
2014-
2023 

Sposób sfinansowania 
spłaty długu (kwota 
powinna być zgodna z 
kwotą wykazaną w 
poz. 7a) 

nadwyŜka 
bieŜącego roku 

wolne środki przychody z 
tytułu kredytów, 
poŜyczek, 
obligacji 

2014 1.017.179   1.017.179 
2015 1.143.972 1.143.972   
2016 1.019.972 1.019.972   
2017 1.019.972 1.019.972   
2018 1.019.972 1.019.972   
2019 1.019.972 1.019.972   
2020 1.019.972 1.019.972   
2021 963.872 963.872   
2022 839.972 839.972   
2023 628.105 628.105   
 

7. Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę i Miasto Jastrowie. 
 
    Gmina i Miasto Jastrowie udzieliło poręczenia części gwarancji bankowej dla Fundacji 
Lokalnej Grupy Działania-Naszyjnik Północy w Debrznie na lata 2012 – 2015. 
 

8. Podsumowanie 
 
Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie wartości w 
poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających 
prognozę, w sposób bezpieczny.  Dodatkowe korekty merytoryczne umoŜliwiają urealnienie 
prognozy. Pewnych trudności nastręcza fakt, iŜ prognoza musi zostać uchwalona do 2023 
roku. NaleŜy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie 
czasowym.  

 


