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OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY 
 FINANSOWEJ (WPF) GMINY SIERAKÓW, 

W TYM CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 
 
 
 
 
 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
 
1. WPF aktualizowana jest w celu dostosowania do zmian w budżecie 2019 r., dokonanych 

w okresie od 18 czerwca 2019 r. do 29 października 2019 r. W uchwale zmieniającej 
budżet 2019 roku z dnia 29 października 2019 r. zadysponowano część wolnych środków 
pieniężnych w kwocie 84.702,58 zł, co spowodowało zmianę wyniku budżetu i 
konieczność uwzględnienia tej zmiany w WPF.  
 

2. Dokonano także drobnych zmian w dochodach bieżących oraz wydatkach bieżących w 
latach 2020-2021 (nie mających wpływu na wynik bieżący budżetu), a wynikających ze 
zmian w harmonogramie realizacji dwóch przedsięwzięć ujętych w części 1.1.1. 
załącznika nr 2. 

 
3. W prognozie na 2019 rok wyzerowano kwotę w poz. 2.1.1. – wydatki bieżące z tytułu 

poręczeń i gwarancji, ponieważ zlikwidowano tę pozycję także w budżecie na 2019 rok - 
dlatego że OSP Chorzępowo spłaciło wszystkie przypadające na ten rok raty pożyczki 
oraz odsetki. 

 
4. Ponadto dokonano korekty w kosztach obsługi zadłużenia w 2019 roku ze względu na 

niższe stopy procentowe, w tym zmniejszono kwotę w poz. 2.1.3.1.2. (odsetki 
podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań od zobowiązań zaciągniętych w 2018 
r. na wkład krajowy) o 764,40 zł. 

 
5. Dokonano zmian w danych uzupełniających w celu dostosowania do zmian w dochodach 

i wydatkach oraz w wykazie przedsięwzięć, a także w związku z podpisaniem nowej 
umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia „Muzeum Rybactwa…” z działania 9.2.1. 

 
 
 
 

 

Zmiany w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich: 
 

 

1. Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w części 1.1.1. – w wydatkach na projekty 
bieżące:   
−  przesunięcia z 2019 na 2020 rok kwoty 1.580,83 zł na przedsięwzięciu pn. "Akademia 

kompetencji w Gminie Sieraków";  
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− zwiększenia łącznych nakładów o 1.961,25 zł na przedsięwzięcie bieżące pn. 
"Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków", a 
także przesunięcia między poszczególnymi latami realizacji. 
 

2. Dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o 1.961,25 zł na przedsięwzięcie majątkowe 
z części 1.2. pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy 
Sieraków" - w związku z zaakceptowaniem wkładu własnego inwestycyjnego w 
realizację całej umowy o dofinansowanie w kwocie niższej (stąd konieczność 
zwiększenia wkładu własnego bieżącego o tę samą kwotę). 
 

3. Dokonano zmian w zawartych umowach na realizację przedsięwzięć bieżących z części 
1.3.: 
− umowy na wprowadzenie i obsługę rozliczania czasu rzeczywistego postoju w Strefie 

Płatnego Parkowania w Sierakowie za pośrednictwem systemu "MoBilet" 
(przesunięcie między latami kwoty 100,00 zł); 

− umowy na dostęp do "Systemu Rada" - aneks przedłużający umowę do 2021 r. i 
zwiększający łączne nakłady o 8.856,00 zł w rozbiciu na lata 2019-2021. 
 

4. Dopisano do części 1.3. kolejne 4 umowy na realizację przedsięwzięć bieżących ((po 
kontroli RIO zalecono wykazywanie w przedsięwzięciach WPF takich umów, choć to jest 
tylko zaśmiecaniem WPF, bo wydatki odbywają się w ramach środków bieżących na 
funkcjonowanie):  

− umowę na świadczenie usługi serwisowych - usługa serwisowo-konserwacyjna 
przydomowej oczyszczalni ścieków zamontowanej przy Świetlicy Przemyśl, 
zawartą na okres 5 lat, której koszt został ustalony na kwotę 2.500,00 zł, 

− umowę na ochronę obiektu strażnicy OSP Sieraków, zawartą na okres 4 lat, której 
koszt został ustalony na kwotę 2.419,68 zł, 

− umowę na udostępnienie panelu administracyjnego wraz z mechanizmami 
umożliwiającymi bieżące wprowadzanie danych do BIP, zawartą na okres 3 lat, 
której koszt został ustalony na kwotę 11.931,00 zł,  

− kolejną umowę na najem oraz obsługę serwisową urządzeń kopiujących, zawartą 
na okres 3 lat, której koszt został ustalony na kwotę 30.750,00 zł.  
 

 
 
 
 

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki. 
 

 

 

Zwiększony deficyt budżetu w 2019 roku sfinansowany zostanie przychodami z wolnych 
środków pieniężnych.  
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Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243* ustawy o 

finansach publicznych. 
 

 
W 2021 roku prognozy nie zostaną zachowane wskaźniki spłaty zadłużenia oraz jego obsługi, 
wyliczone w oparciu o m. in. plan z trzeciego kwartału 2018 r. – przekroczenie limitu wynosi 
odpowiednio 0,51 % (bez wyłączeń) oraz 0,34 % (z wyłączeniami). Natomiast gdy uwzględni 
się wykonanie za 2018 rok, to wskaźniki w 2021 roku zostaną zachowane. Tym niemniej jest 
to sygnał ostrzegawczy, że przy ograniczonych możliwościach pozyskiwania dodatkowych 
dochodów należy dążyć do ograniczania wydatków bieżących. 
W pozostałym okresie objętym prognozą zachowane zostaną wskaźniki spłat zadłużenia oraz 
jego obsługi w odniesieniu do dochodów, określone w art. 243 ustawy o finansach 
publicznych (w wersji, która ma zastosowanie do końca 2019 roku), z tym że tzw. wąskie 
gardła pojawiają się zarówno w 2022 jak i 2025 roku.  
 
Wskaźniki wymagać będą stałego monitorowania i w przypadku zagrożenia przekroczeniem 
wskaźników należy podjąć kroki w celu wcześniejszej spłaty niektórych zobowiązań - w 
roku, w którym nie zostanie przekroczony limit obsługi długu. 
 
 
Analizę ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych 
przedstawiono w poniższej tabeli: 
 

 
 
* art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

869) – w wersji, która ma zastosowanie do końca 2019 r.: 
 

Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243
Analiza składowych wzoru wskaźnika z art. 243

0,0% różnica mniejsza od 0,0%

0,5% różnica mniejsza od 0,5%

1,0% różnica mniejsza od 1,0%

Plan 3 
kw.

Wykon
anie 

2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
max. limit  
spłat 

(planisty

czny) - 

(R+O)/D 

(bez 

wyłączeń

)

x x x x 15,78% 7,93% -0,51% 0,75% 1,98% 2,37% 0,73% 1,25% 1,85% 3,34% 3,98% 5,21% 7,40%

max. limit  
spłat 

(planisty

czny) - 

(R+O)/D 

(z 

wyłączen

iami)

x x x x 15,79% 8,01% -0,34% 0,92% 2,15% 2,54% 0,90% 1,41% 2,01% 3,49% 4,12% 5,30% 7,40%

max. limit  

spłat (wg 

wykonan

ia) - 

(R+O)/D 

(bez 

wyłączeń

)

x x x x 21,62% 13,77% 5,32% 0,75% 1,98% 2,37% 0,73% 1,25% 1,85% 3,34% 3,98% 5,21% 7,40%

max. limit  

spłat (wg 

wykonan

ia) - 

(R+O)/D 

(z 

wyłączen

iami)

x x x x 21,63% 13,85% 5,49% 0,92% 2,15% 2,54% 0,90% 1,41% 2,01% 3,49% 4,12% 5,30% 7,40%

Wykonanie 
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Art. 243. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego 

realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja 

łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: 

1)   spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w 

danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, 

2)   wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz 

z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i 

art. 90, 
3)   potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji 

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech 

lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 

wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru: 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
R -   planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 

89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w 

art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, 

O -  planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, 

odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 

oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, 

D -  dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, 

Db -    dochody bieżące, 

Sm -    dochody ze sprzedaży majątku, 

Wb -   wydatki bieżące, 

n -       rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, 
n-1 -   rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, 

n-2 -   rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, 

n-3 -   rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. 

2. Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się 

planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze 

sprawozdań rocznych. 

3.  Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się do: 

1)   spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu 

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi 

odsetkami, 

1a)  wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą na realizację programu, 
projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi 

odsetkami i dyskontem, 

2)   poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki 

samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 

- w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z 

tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład 

krajowy, o których mowa w pkt 1 i 1a. 

3a.  Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat 

kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w 

związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy 

finansowanych tymi zobowiązaniami. W przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, 

poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego 

dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub 

zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom 

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, obliczony został bez uwzględnienia 

zdyskontowanego dochodu. 
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4.  W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 lub 3a, lub gdy określone w umowie o 

dofinansowanie środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nie zostały przekazane albo po ich przekazaniu 

został orzeczony ich zwrot, jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, 

zaciągać kredytów, pożyczek ani udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia relacji, o której mowa w ust. 

1, uwzględniając w tej relacji kwotę zobowiązań związaną z: 

1)   nieprzekazanymi środkami lub środkami, w stosunku do których orzeczono zwrot; 

2)   niespełnieniem warunków, o których mowa w ust. 3 lub 3a. 

 


