
 

1 z 3 

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 19 listopada 2019 r. do 26 listopada 2019 r. a także ze względu na zmianę 

poprzednio przyjętych założeń odnośnie finansowania przedsięwzięć majątkowych 

ujętych w załączniku nr 2. 

 

2. Poprzednio zakładano, że przedsięwzięcia majątkowe będą w 50 % dofinansowywane ze 

środków zewnętrznych, ale dotychczas nie było naborów z programów unijnych (lub 

innych środków zewnętrznych), do których moglibyśmy zgłosić swoje wnioski o ich 

dofinansowanie. Dlatego niecelowe jest mrożenie środków własnych na dofinansowanie 

tych przedsięwzięć oraz planowanie dotacji na nie. Dlatego pozmniejszano łączne 

nakłady finansowe oraz limity wydatków i limity zobowiązań dla przedsięwzięć z 

załącznika nr 2, które jeszcze nie mają ustalonego finansowania, pozostawiając 

niewielkie kwoty środków własnych na ewentualne przygotowanie organizacyjne do ich 

realizacji. Natomiast w przypadku przedsięwzięcia dotyczącego termomodernizacji 

zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2021 rok. Planuje 

się w ramach tego przedsięwzięcia wykonać (nawet wtedy, gdy nie będzie 

dofinansowania unijnego) montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach należących do 

gminnych jednostek organizacyjnych, aby zmniejszyć koszty energii. Te zmiany założeń 

spowodowały, że należy także dostosować dochody majątkowe z tytułu dotacji w latach 

2020-2022 oraz wydatki majątkowe w tych latach do zmian w wykazie przedsięwzięć. 

 

3. Zwiększono dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku w latach 2020-2022 o 

kwotę 100.000,00 zł corocznie (wyższe kwoty zostały również przyjęte w projekcie 

nowej WPF). Gmina posiada przygotowane do sprzedaży nieruchomości (bądź jest w 

trakcie przygotowywania) położone w Ławicy o powierzchni ok. 20 ha, które 

przeznaczone są na rozwój turystyki, nieruchomości na terenie sołectwa Lutom o 

powierzchni ok. 0,35 ha, które przeznaczone są na zabudowę mieszkaniową oraz 

nieruchomość turystyczną z zabudową rekreacyjną (basen sportowy, budynki usługowo-

turystyczne bezpośrednio przy Jeziorze Jaroszewskim) o powierzchni ok. 1,8 ha z 

opracowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zwiększenie 

planu dochodów z tego tytułu nie odzwierciedla więc wartości całego majątku 

przeznaczonego do sprzedaży. 

 

4. Przychody zwrotne na 2020 rok dostosowano do wielkości przyjętej w projekcie budżetu 

na ten rok (zmniejszenie o 290.000,00 zł); powoduje to także zmniejszenie kwoty długu 

na koniec każdego roku oraz zmniejszenie rozchodów w ostatnim roku prognozy na jego 

spłatę. 
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5. Dokonano zmian w wydatkach na obsługę zadłużenia (utrzymujące się niższe stopy 

procentowe, mniejsza kwota zadłużenia). 

 

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

i wydatkach oraz w wykazie przedsięwzięć, zwłaszcza przeniesienie z części 1.1. do 

części 1.3. przedsięwzięć, na które nie ma umów o dofinansowanie unijne. 

 

 

 

 

 

Zmiany w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich 
 

 

1. Przeniesiono z części 1.1.2 do części 1.3.2 przedsięwzięcia z pozycji 1.1.2.2., 1.1.2.3., 

1.1.2.4., 1.1.2.5. i 1.1.2.6. 

 

2. Pozmniejszano łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków i limity zobowiązań dla 

przedsięwzięć o nr: 1.3.2.2., 1.3.2.6., 1.3.2.7., 1.3.2.8., 1.3.2.10., pozostawiając niewielkie 

kwoty środków własnych na ewentualne przygotowanie organizacyjne do ich realizacji. 

 

3. Dla przedsięwzięcia wyszczególnionego pod poz. 1.3.2.9. zwiększono łączne nakłady, 

limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2021 rok. Planuje się w ramach tego 

przedsięwzięcia wykonać (nawet wtedy, gdy nie będzie dofinansowania unijnego) montaż 

ogniw fotowoltaicznych na budynkach należących do gminnych jednostek 

organizacyjnych, aby zmniejszyć koszty energii. 

 

 

 

 

 

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki. 
 

 

 

Różnicę ze zmniejszenia deficytu budżetu w 2020 roku przeznacza się na zwiększenie 

wydatków bieżących własnych, natomiast dodatkowe środki ze zmniejszenia rozchodów w 

2031 roku przeznacza się na wydatki majątkowe.  
 
 

 

 

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 0,58 % (bez wyłączeń) oraz 0,41% (z wyłączeniami). Natomiast gdy uwzględni 
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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: 

 

 
 

 

 
 

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 15,73% 8,07% -0,58% 0,84% 2,26% 2,60% 0,74% 1,08% 1,68% 3,19% 3,83% 4,20% 6,93%

max. limit 
spłat 

(planisty

czny) - 

(R+O)/D 

(z 

wyłączen

iami)

x x x x 15,74% 8,15% -0,41% 1,01% 2,43% 2,77% 0,91% 1,25% 1,84% 3,34% 3,97% 4,28% 6,93%

max. limit 

spłat (wg 

wykonan

ia) - 

(R+O)/D 

(bez 

wyłączeń

)

x x x x 21,57% 13,91% 5,26% 0,84% 2,26% 2,60% 0,74% 1,08% 1,68% 3,19% 3,83% 4,20% 6,93%

max. limit 

spłat (wg 

wykonan

ia) - 

(R+O)/D 

(z 

wyłączen

iami)

x x x x 21,58% 13,99% 5,43% 1,01% 2,43% 2,77% 0,91% 1,25% 1,84% 3,34% 3,97% 4,28% 6,93%

Wykonanie 


