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Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2019-2031 

 

 Zgodnie z Uchwałą Nr SO.0957/6/13/Pi/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie opinii o projekcie uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie dokonano korekty w 

załączniku Nr 1 do WPF uzupełniając kolumnę "Wykonanie roku 2018" oraz doprowadzono 

do zgodności kwotę subwencji ogólnej, która wynikała z mylnie wprowadzonego § 0920 

"Wpływy z pozostałych odsetek" zamiast § 2920 "Subwencje ogólne z budżetu państwa".  

W poz. 11.5 "Nowe wydatki inwestycyjne" uzupełniono dane w latach 2020 - 2031. 

Doprowadzono do zgodności poz. 5.1 z poz. 10.1. 

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ustalono prawidłowy limit zobowiązań 

dla okresu ich realizacji.  

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących z okresem realizacji 

2018 - 2020: 

-  "Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie", 

- "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i 

zachodniopomorskiego"  

z wskazaniem jednostki realizującej. 

 

Z uwagi na przedłużenie terminu budowy  Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Sypniewie wprowadzono autopoprawki do budżetu roku 2019 oraz wprowadzono 

przedsięwzięcie majątkowe w załączniku Nr 2. 

 

Zwiększono kwotę dochodów i wydatków o wprowadzone autopoprawki do budżetu roku 

2019r. 

 

1. Założenia wstępne 
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana została na lata 

2019 – 2031. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 1870 ze zmianami.). Z 

brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż 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 

ostrożnością kalkulowano dochody i wydatki.  

Przy sporządzaniu dokumentu WPF na lata 2019 – 2031 uwzględniono: 

- Informację Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2019, a także 

planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Kwoty planowanych wpływów: 

●   z tytułu subwencji ogólnej   13.854.877 zł  

●  tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.283.484 zł  

przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów pismo 

ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r. 

- Decyzję Nr FB.I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018r Wojewody Wielkopolskiego, który 

ustalił wstępne kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej  140.000 zł, i dotacji celowych 14.708.358 zł na 2019r 
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- Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3113-17/2018 z dnia 

24.10.2018r o dotacji celowej kwota 2.280 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i 

aktualizacji stałego rejestru wyborców, 

- Uchwały podatkowe Gminy i Miasta Jastrowie, 

- Dane historyczne (sprawozdania budżetowe za lata 2016-2017)  oraz przewidywane 

wykonanie roku 2018. 

 

Przewidywane wykonanie budżetu za 2018r. skalkulowano w oparciu o sprawozdania za 3 

kwartały bieżącego roku. Wartości wykonane w sprawozdaniach według stanu na 

30.09.2018r. zaktualizowano o kwoty przewidywane do wykonania do końca roku. 

W IV kwartale każdego roku dokonuje się wiele zmian wynikających z korekt dochodów i 

wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. 

 

2. Prognoza dochodów 

 

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach: 

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe. 

 

W dochodach bieżących wykorzystano historyczne materiały źródłowe jakim były 

sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów 

podatkowych. Rozszerzenie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i 

ograniczenia transferów z budżetu państwa powodują obniżenie dochodów. To stanowiło 

podstawę do prognozowania dochodów bieżących na poziomie wzrostu około od 0,38% do 

1,93%. Porównując wykonanie roku 2017 do wykonania roku 2016 nie stwierdzono wzrostu 

wykonania dochodów podatkowych, za wyjątkiem podatku od nieruchomości co prezentuje 

poniższa tabela. 

 

L

p 

Wyszczególnienie Wykonanie 

2016r 

Wykonanie 

2017r 

%    

4:3 

Przewidywa

ne 

wykonanie 

roku 2018 

Projekt 

budżetu  

na 2019r 

%  

7:6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ogółem dochody 

podatkowe 

z tego: 

12.767.218 13.549.064 106,12 14.603.466 15.608.284 106,88 

2. Udziały we 

wpływach z 

podatku 

dochodowego od 

osób prawnych 

184.460 213.285 115,63 140.000 150.000 107,14 

3. Udziały we 

wpływach z 

podatku 

dochodowego od 

osób fizycznych 

5.068.936 5.455.277 107,62 5.952.674 7.283.484 122,36 

4. Podatek rolny 462.699 443.816 95,92 539.000 443.000 82,19 

5. Podatek od 

nieruchomości 

5.491.634 5.996.406  109,19 6.535.000 6.350.000 97,17 

6. Podatek leśny 771.469 765.793 99,26 710.000 701.800 98,85 

7. Podatek od 

środków 

transportowych 

438.085 343.541 78,42 397.000 349.000 87,91 
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8. Podatek 

dochodowy od osób 

fizycznych 

opłacany w formie 

karty podatkowej 

7.830 571 7,29 5.000 5.000 100,00 

9. Podatek od 

czynności 

cywilnoprawnych 

284.477 256.166 90,05 258.157 260.000 100,71 

10

. 

Wpływy z opłaty 

skarbowej 

31.516 31.391 99,60 28.000 28.000 100,00 

11. Wpływy z opłaty 

eksploatacyjnej 

26.413 42.818 162,11 38.635 38.000 98,36 

 

Analizując wykonanie roku 2017do wykonania roku 2016 w znaczących dochodach jakimi 

są: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z podatku 

dochodowego od osób prawnych, podatek od nieruchomości odnotowano  wzrost. 

Spadek dochodów odnotowano w podatku leśnym,  podatku od środków transportowych i w 

podatku rolny. W roku podatkowym 2016, 2017 i w 2018 średnia cena skupu żyta uchwalona 

przez Radę Miejską stanowiła  kwotę 50,00 zł za 1 decytonę i taka też stanowi podstawę do 

naliczenia podatku rolnego na 2019r.  

W podatku leśnym  ogłoszona średnia cena sprzedaży drewna  na rok 2019 jest niższa o 

2,58% od ceny z roku 2018. Podatku od środków transportowych  na rok 2019 wyliczono na 

podstawie uchwalonych stawek rocznych z roku 2017. 

Konstruując budżet na rok 2019 przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych  

przyjęto do budżetu w wielkościach uchwalonych przez Radę Miejską.  

Uchwała Nr 539/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 października 2018r w sprawie 

wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości – stawki podatku pozostały na poziomie 

roku 2018. 

Uchwała Nr 544/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2018r w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2019r. 

Obniżono stawkę ceny skupu żyta do kwoty 50,00 zł /1 dt,  stawka z 2018r -  50,00 zł/1 dt  

 

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż 

w kolejnych latach. W roku 2016 przygotowano teren – Osiedle „Sosnowe” pod budownictwo 

jednorodzinne.  

Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze 

sprzedaży mienia. Dochody ze sprzedaży stanowią dochody ze: zbycia działek i lokali 

mieszkalnych. 

Z przygotowanych do sprzedaży w 2019r działek budowlanych i usługowych w projekcie 

dochodów uwzględniono kwotę 1.300.000 zł jako realną sprzedaż.  

W latach 2019-2021 dochody majątkowe, a w tym dochody ze sprzedaży majątku 

zaplanowano na wyższym poziomie zakładając większe zainteresowanie rozwojem 

budownictwa jednorodzinnego. 

 

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów bieżących i majątkowych zsumowano w 

pozycji dochodów ogółem.  
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3. Prognoza wydatków 

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia 

wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami 

bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych 

zadań własnych.  

Wieloletnia prognoza finansowa zabezpiecza niezbędne wydatki bieżące, wydatki majątkowe 

na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 (w pozostałym zakresie planuje się 

realizację związane są z finansowaniem oświaty przeprowadzono analizę dotyczącą 

przyznawanej subwencji oświatowej jak również ponoszonych wydatków związanych z 

oświatą , na które przyznawana jest subwencja. 
 

Lp Wyszczególnienie Wykonanie 

2016r 

Wykonanie 

2017r 

% 

4:3 

Przewidywa

ne 

wykonanie 

roku 2018 

Projekt 

budżetu na 

2019r 

% 

7:6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Subwencja 7.396.317 7.532.120 101,84 7.766.930 7.391.150 95,16 

2. Wydatki bieżące 

ogółem   w tym: 
9.828.897 10.311.531 104,91 10.975.840 10.994.250 100,17 

3. Wydatki rozdział 

80101 

5.942.513 6.659.976 112,07 8.460.422 9.314.440 110,09 

4. Wydatki rozdział 

80110 

3.221.854 2.903.096 90,11 1.615.889 646.120 39,99 

5. Wydatki rozdział 

80146 

91.012 60.985 67,01 66.070 66.140 100,11 

6. Wydatki rozdział 

80149 
7.058 50.297 712,62 90.310 131.930 146,09 

7. Wydatki rozdział 

80150 
346.193 354.072 102,28 346.509 412.940 119,17 

8. Wydatki rozdział 

80152 

   64.360 53.190 82,64 

8. Wydatki rozdział 

85401 

220.267 283.105 128,53 332.280 369.490 111,20 

9. Wydatki na 

wynagrodzenia i 

pochodne 

8.028.469 8.313.188 103,55 9.182.620 9.484.630 103,29 

  

Od wielu lat Gmina i Miasto Jastrowie  dopłaca do utrzymania szkół, czerpiąc ze środków 

własnych, co odbywa się kosztem innych zadań.  

 Z powyższej tabeli wynika, że wydatki na oświatę są większe niż przyznawana subwencja. 

Gmina oprócz wydatków w powyższych rozdziałach musi zabezpieczyć środki na dowożenie 

uczniów do szkół, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz przeprowadzenie remontów i 

inwestycji w placówkach oświatowych. 

  

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone z uwzględnieniem utrzymującej 

się niskiej stawki WIBOR zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych 

oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie. 

 

 

4. 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 2020 do 
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2031 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z 

czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.  

Od roku 2020 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu 

wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.  
Wielkość tych wydatków w dużym stopniu uzależniona będzie od możliwości pozyskania 

środków  

z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji. Obecnie jednak 

brak jest dostatecznej ilości informacji o wysokości dotacji przewidzianych na inwestycje 

zarówno z funduszy unijnych jak i w budżecie państwa, co ogranicza przyjmowanie założeń 

dla programów inwestycyjnych w dłuższej perspektywie czasowej.  
 

 

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) 

 

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do 

prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją 

bardzo istotną na skutek zapisu w  art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić 

budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o 

nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym 

badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. 

 

6. Przychody 

 

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych 

oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.  

Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązań: 

- w roku 2019 kredyt na kwotę 2.960.734 zł; 

 

7. Rozchody 

 

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą 

rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. 

Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2031.  

Powstałe w latach 2020 – 2031 nadwyżki budżetowe są uwzględnione w rozchodach 

dla poszczególnych lat z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i 

pożyczek. Obciążenie finansowe gminy w poszczególnych latach z tytułu spłat rat 

kredytów i pożyczek wynika z zawartych i planowanych umów kredytowych. 

Środki pozostałe po zaspokojeniu wydatków bieżących oraz zadłużenia finansowego 

gminy zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne. 

 

 

Omówienie wskaźnika zadłużenia 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 może uchwalić budżetu 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 budżetowych) 

nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem 
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(indywidualny limit zadłużenia na dany rok). Nadwyżka operacyjna liczona jest jako różnica 

między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. 

Planowane zadłużenie na koniec 2019r wynosi 14.340.655,00 zł, co stanowi 29,44% 

dochodów ogółem.  

Planowana kwota spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w roku 2019 

w wysokości 1.939.972,00 zł stanowi 3,98% dochodów ogółem. Planowany dopuszczalny 

wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie budżetu Gminy i Miasta 

Jastrowie w latach 2016 – 2017 oraz plan na 3 kwartał 2018r  wynosi 7,91%.  

 

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą 

rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. 

Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2031. Sposób 

sfinansowania spłaty długu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela. 

 
WPF  

na lata  

2019-2031 

Sposób sfinansowania spłaty 

długu  

z tego: 

nadwyżka 

bieżącego roku 

wolne środki przychody z tytułu 

kredytów, 

pożyczek, obligacji 

2019 1.619.972   1.619.972 

2020 1.819.972 1.819.972   

2021 1.679.972 1.679.972   

2022 1.659.972 1.659.972   

2023 1.360.005 1.360.005   

2024 1.080.000 1.080.000   
2025 1.100.000 1.100.000   
2026 960.000 960.000   
2027 1.080.000 1.080.000   
2028 980.000 980.000   
2029 960.000 960.000   
2030 960.000 960.000   
2031 700.734 700.734   

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 

243 ustawy o finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we 

wszystkich latach objętych prognozą wypełnia kryteria prawne, nie stanowi zagrożenia 

płynności finansowej oraz możliwości spłaty zadłużenia. 

 

8. Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę i Miasto Jastrowie. 

 

    Gminę i Miasto Jastrowie  nie ma podpisanych umów  związanych z udzieleniem gwarancji 

i poręczeń. 

 

9. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2019-2031 uwzględnia w  

załączniku Nr 2  niżej wymienione przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych i 

bieżących. 

Przedsięwzięcia majątkowe: 

1. Budowa budynku komunalnego w Jastrowiu okres realizacji w latach 2017-2019 

Łączne nakłady 4.300.000,00 zł, w poszczególnych latach zaplanowano  kwoty: 

2018r.    3.000.000,00 zł 

2019r.    1.300.000,00 zł 
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     2. „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy, Sypniewo, ul. Mickiewicza 41”  

          Łączne nakłady 1.600.000,00 zł 

         Wydatek roku 2018 będzie stanowił  kwotę około 500.000,00 zł 

2019r.    1.100.000,00 zł 

 

Przedsięwzięcia bieżące: 

  1.  Projekt „Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie” realizowany w latach 2018-2020 

       łączna kwota 444.904,00 zł    

       Projekt realizowany będzie przez placówki oświatowe i Gminę i Miasto Jastrowie.  

       W poszczególnych latach zaplanowano:  

        2018r.   262.919,50zł,  

        2019r.  123.293,81 zł,  

       2020r.    58.690,69 zł 

 

2. Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego  

    i zachodniopomorskiego” łączna kwota 123.600,00 zł 

  W poszczególnych latach zaplanowano:  

        2018r.   42.800,00zł,  

       2019r.  72.720,00 zł,  

      2020r.   8.080,00 zł 

 

 

10. 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 umożliwiają urealnienie 

prognozy. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2031 

roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie 

czasowym.  

 

 


