
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela 
na lata 2016-2020 

 
1. Założenia wstępne. 
 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pogorzela przygotowana została na lata 2016 – 2020 
celem dostosowania do aktualnych przepisów. 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, 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. Zwracając uwagę na 
kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące 
założenia: 
-  dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu; 
-  dla lat 2017-2020 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne 

wskaźniki oraz korekty merytoryczne. 
 
Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-
kredytowych Gminy.  Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje 
zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego 
odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność 
budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju 
samorządu terytorialnego. 
 
2. Prognoza dochodów 
 
Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach: 
- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące. 
 
W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie: 
- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od 
środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz 
opłaty: skarbowa, targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki  
i opłaty). 
Podatek od nieruchomości podniesiono dodatkowo o 1.000.000,00 zł od roku 2018,  
ponieważ w roku 2016 firma ma zacząć budowę 7 wiatraków, dlatego przyjęto wzrost 
podatku od 2018 roku 
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku 
dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób 
prawnych – CIT) 
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, 
równoważącą) 
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne) 
  na rok 2016 przyjęto zgodnie z zawidomieniem od dysponentów, natomiast w latach 
następnych  przyjęto realne w stosunku do roku 2016. 
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy  
z usług i inne) 
 



W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie: 
- dochody z majątku (wyszczególniając : sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności). 
 
Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji 
budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji 
oraz wskaźnika dynamiki PKB.  
 
Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorie dochodów 
bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot 
przedstawiono w załączniku Nr 1. 
 
       3. Prognoza wydatków 
 
Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków 
bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na 
poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu 
wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto  
w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu 
potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię 
wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST. 
 
Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w 
roku 2016 przyjęto projekt budżetu.W latach 2016-2020 dokonano indeksacji o wagi 
wskaźników inflacji oraz PKB.  
 
Po analizie budżetów historycznych z lat 2009-2015 przyznano następujące wagi dla 
najistotniejszych kategorii: 
- wynagrodzenia i pochodne (indeksacja o 103 % PKB w dziale 750 – administracja 
publiczna  i w dziale 900 pozostała działalność oraz indeksacja o 100 % inflacji w dziale 801 
– oświata  
i wychowanie.  
- pozostałe bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla 
poszczególnych działów do 100% inflacji).  
Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty 
zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie. 
 
 
Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji które wynikają z symulacyjnego 
harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego przez Międzygminny Związek Wodociągów  
i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich na budowę oczyszczalni ścieków w wysokości 
2.000.000,00 zł; na koniec roku spłacone zostanie 624.000,00 zł i 3.081.205,12 zł na budowę 
kanalizacji sanitarnej w mieście Pogorzela i części miejscowości Głuchów, z tego na koniec 
roku 2015 zostanie spłacone 691.704,47 zł. Na powyższe poręczenia zostały wywołane 
uchwały przez Radę Miejską w Pogorzeli. Poręczenie przez MZO Sp.z o.o w Lesznie na 
budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani w wysokości 251.391,15 zł. zostały 
wyksięgowane, poniewż MZO sp.z o.o poręczyła własnym majątkiem.  
 
 
 



      4. Inwestycje (wydatki majątkowe) 
 
Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do 
uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w latach 2016-
2020 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku  
z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. 
W załączniku Nr 2 ujęto tylko jedno przedsięwzięcie pn. "Budowa i przebudowa ul. Zielonej" 
- obwodnica, której zakończenie planujemy zakończyć w roku 2016.  
Do roku 2015 planowaliśmy większy koszt tego przedsięwzięcia. Jednak jak się okazało, że 
rondo musi być wybudowane na dorodze powiatowej, to wprowadzono wartości aktualne 
przedsięwzięcia. 
 
 
      5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) 
 
Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do 
prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym 
wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie. 
 
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 w roku 2016 ujęto pożyczkę w wysokości 
500.000,00 zł. Prawdopodobnie pożyczki tej nie będziemy zaciągać, ponieważ środki  
w wysokości 417.929,00 zł., które są zaplanowane w rezerwie budżetowej będą co kwartał 
zmniejszane - po zawiadomieniu o spłaconym kredycie przez MGZWiK w Strzelcach 
Wielkich oraz złożyliśmy wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie inwestycji 
pn" Budowa i przebudowa ulicy Zielonej" - obwodnica w wysokości 300.000,00 zł. Jeżeli nie 
otrzymamy dofinansowana to inwestycja ta będzie realizowana wnastępnym roku. 
 
      7. Rozchody 
 
Po stronie rozchodów  w roku 2019 i 2020 przyjęto spłatę pożyczki zaciągniętej w 2016 
roku. Przyjmujemy dwuletni okres karencji pożyczki.  
 
 
      8. Relacja z art. 243. Ustawy 
 
Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów 
ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia i nie wskazują na  naruszenie artykułu 243. 
Począwszy od roku 2016 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala 
na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały  
i stabilny poziom inwestycji. 
 


