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OBJAŚNIENIA NAJWAŻNIEJSZYCH WIELKOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ 

PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ZARSZYN NA LATA 2013 -2022 

 

 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn przygotowana została na lata 2013 - 2022. 

Charakterystyka podstawowych jej wielkości przedstawia się następująco: 

 

DOCHODY 

Prognozy dochodów dokonano na podstawie wytycznych Ministra Finansów z dnia 17.05.2012 

r. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych 

sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  

Jako rok bazowy przyjęto dochody bieżące roku 2013 ustalone w projekcie budżetu gminy. 

W skład tych dochodów wchodzą podstawowe dochody jakie osiąga Gmina Zarszyn co roku 

z tendencją kilku procentowego wzrostu. Są to dochody z następujących źródeł: dotacje, 

subwencje, dochody podatkowe, wpływy z opłat, udziały w podatku dochodowym, wpływy z 

usług, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów. 

Dlatego bezpiecznym jest przyjąć kwotę 23 076 235,67 zł jako bazową do przemnożenia ją przez 

wskaźniki procentowe przedstawione poniżej. Założony w ten sposób wzrost dochodów Gminy 

w latach 2014 - 2022 przedstawia się następująco: 

 w roku 2014 - 23 814 675,21 zł (103,2%), 

 w roku 2015 - 24 719 633,00 zł (103,8%), 

 w roku 2016 - 25 634 259,00 zł (103,7%), 

 w roku 2017 - 26 608 361,00 zł (103,8%), 

 w roku 2018 - 27 592 870,00 zł (103,7%), 

 w roku 2019 - 28 531 028,00 zł (103,4%), 

 w roku 2020 - 29 472 552,00 zł (103,3%), 

 w roku 2021 - 30 415 674,00 zł (103,2%), 

 w roku 2022 - 31 358 560,00 zł (103,1%). 

W zakresie dochodów majątkowych wykazano znaczne dochody w latach 2013 - 3 751 564,00 zł 

i 2014 - 5 928 000,00 zł w stosunku do kolejnych lat (2015 - 2022). Ich wielkość wynika 

z planowanych środków zewnętrznych, jakie Gmina pozyska na dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych oraz środki na refundację wydatków jakie gmina poniosła w latach poprzednich 

(2011 i 2012). Przedstawiając szczegółowo są to dochody z następujących źródeł:  

1. W roku 2013 

 środki z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej na realizację Projektu pn.: 

"Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i Pakostov - 

Kanalizacja Odrzechowa" - 699 700,00 zł, 

 środki z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej na realizację Projektu pn. 

"Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i Pakostow - 

Kanalizacja Odrzechowa" (refundacja wydatków za 2012 r.) - 1 980 000,00 zł, 

 środki z EFR - PROW na zadanie "Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz 

z infrastrukturą w Odrzechowej, Pileni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont 

obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzanie terenów zieleni wraz 
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z miejscami postojowymi w Zarszynie" (refundacja za wydatki poniesione w latach 2011 - 

2012) 500 000,00 zł, 

 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na 

realizację Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e - Administracji Publicznej" 462 650,00 

zł.         

2. w roku 2014 

 środki na zadanie: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Odrzechowej" - 979 189,47 zł 

(Gmina Zarszyn aplikuje o dotację ze środków EFRR w ramach RPO na lata 2007-2013 w 

związku   z ogłoszonym naborem celem pozyskania środków finansowych na dokończenie 

rozpoczętej w 1996 r. rozbudowy szkoły), 

 środki na zadanie: "Budowa sieci wodociągowej w Nowosielcach" - ok. 2 000 000,00 zł 

(złożenie wniosku do 14 lutego 2013 r. w ramach konkursu Regionalnego Programu 

Województwa Podkarpackiego (RPO WP) Działanie 4.1. Infrastruktura ochrony środowiska, 

schemat B. Zaopatrzenie w wodę), 

 środki na zadanie: " Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach 

Zarszyn - Pakostov - kanalizacja Odrzechowa II etap" ok. 3 000 000,00 zł ( kontynuacja 

inwestycji realizowanej w latach 2011-2012 w ramach EFRR w ramach współpracy 

transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013). 

Ponadto przyjęte dochody majątkowe uwzględniają dochody ze sprzedaży majątku. Jest to w 

zasadzie powtarzająca się kwota 100 000,00 zł, której źródłem jest sprzedaż drewna z lasów 

mienia komunalnego w Odrzechowej i Pielni. Podstawą tych wielkości jest powtarzalność 

dochodów z tego tytułu w poprzednich latach.  

 

WYDATKI 

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 

gminy. Zgodnie z założeniami przyjętymi w prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w 

roku 2013 przyjęto projekt budżetu. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 

obejmują wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu (opłaty za media, 

bieżące remonty, wymianę sprzętu itp.). W związku z trudną sytuacją finansową gminy planuje 

się spadek wynagrodzeń w stosunku do roku 2012 (reorganizacja struktury organizacyjnej 

Urzędu Gminy), natomiast od roku 2014 zaplanowano 2% wzrost wynagrodzeń. 

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych 

kredytów i pożyczek przyjmując wysokość odsetek bankowych na poziomie 6,5% w bankach 

komercyjnych i 2% w WFOŚiGW. 

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zaplanowano zgodnie z przewidzianymi do 

realizacji inwestycjami Gminy, w tym inwestycje realizowane przy udziale środków unijnych, 

gdzie ujęto także przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w latach 2014 do 2022 

ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie 

zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Od roku 2014 ustalono, iż całość 

środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana 

na inwestycji.  
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WYNIK BUDŻETU 

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

dochodów i wydatków. Wynik z działalności bieżącej jest bardzo istotną na skutek zapisu 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. 

 

PRZYCHODY 

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz 

planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie planuje się 

innych przychodów. Zaplanowane na rok 2013 nowe zobowiązanie służy pokryciu planowanych 

rozchodów.  

 

ROZCHODY   
 W prognozowanym okresie po stronie rozchodów przyjęto przepływy związane ze spłatą rat 

kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zgodnie 

z harmonogramem spłat. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na 2022 roku. 

W 2013 r. zaplanowano znaczne rozchody, bo aż na poziomie 4 371 835,33 zł. Jest to 

spowodowane tym, że w 2011 i 2012 roku zaciągnięto zobowiązania (pożyczki i kredyty) na 

wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w kwocie 2 366 845,32 zł, 

która stanowi kwotę wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1. ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca 

na dany rok budżetowy. Z chwilą otrzymania ich zwrotu powstałe zobowiązania zostaną 

spłacone. 

Zobowiązania powstałe w związku z wyprzedzającym finansowaniem dotyczyły: 

1. Zaciągniętej pożyczki w BGK w kwocie 386 845,32 zł na zadanie „Budowa i przebudowa 

boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa  

i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzanie terenów zieleni wraz  

z miejscami postojowymi w Zarszynie”. Inwestycja dofinansowane jest  w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 

2007 – 2013, zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 00093-6922-Um0900055/10 z dnia 

5 maja 2011 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w październiku 2012 roku, 

planowane otrzymanie dotacji i spłaty pożyczki w I kwartale 2013 roku. 

2. Planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2012 roku na nowe zadanie inwestycyjne pn.: 

"Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i Pakostov - 

Kanalizacja Odrzechowa", które jest realizowane w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 w kwocie 1 980 

000,00 zł. Gmina Zarszyn dnia 10.01.2012 r. podpisała umowę Nr WTSL.01.02.00-18-

201/10-00, z której wynika że stopa dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych 

inwestycji. Na dzień 31.10.2012 r. koszty inwestycyjne wynoszą 2 013 840,44 zł, a 

planowane do końca roku wynoszą 2 329 411,76 zł, z tego 85% dofinansowania wynosi 1 

980 000,00 zł. Refundacje poniesionych kosztów będziemy otrzymywać na podstawie 

przedkładanych cząstkowych raportów z postępu realizacji projektu. Do dnia dzisiejszego 

złożono 3 raporty, z tego pierwszy raport obejmował koszty przygotowawcze i był złożony w 

kwietniu 2012 r., a środki otrzymaliśmy 9 października 2012 r. Raport 2 został złożony w 

lipcu 2012 r. na kwotę 406 413,97 zł ( 94 797,10 EUR) kosztów kwalifikowanych z tego 

dofinansowanie 85% - 345 451,87 zł (80 577,54 EUR). Po przeprowadzonej merytorycznej 

kontroli przez Urząd Wojewódzki 7 listopada 2012 r. otrzymaliśmy certyfikat, który zostanie 

przedłożony do Wspólnego Sekretariatu w Krakowie, gdzie zostanie zaakceptowany 
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i przesłany do Ministra Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Po spełnieniu tych formalności 

i pozytywnej akceptacji planowana data otrzymania dotacji to styczeń 2013 roku.  

      Raport 3 został złożony w październiku 2012 r. na kwotę 1 539 085,78 zł (371 436,85 EUR) 

kosztów kwalifikowanych inwestycji, z tego dofinansowanie 85% tj. 1 308 222,91 zł (315 

721,32 EUR).     

      Do dnia dzisiejszego nie ma jeszcze wydanego certyfikatu przez Urząd Wojewódzki. 

Zgodnie z procedurą wyżej przedstawioną planowany okres otrzymania refundacji poniesionych 

kosztów to marzec - kwiecień 2013 r. W styczniu 2013 r. złożony będzie kolejny - 4 raport 

cząstkowy z postępu realizacji projektu, który będzie obejmował poniesione wydatki od 

października do grudnia 2012 roku. Przewidywana kwota dotacji to 330 325,22 zł, a czas jej 

otrzymania to maj - czerwiec 2013 r. 

Ze względu na złożone procedury i czas oczekiwania na środki gmina została zmuszona do 

zaciągnięcia tego kredytu. Informujemy również, że z chwilą otrzymania dotacji zostanie ona 

niezwłocznie przeznaczona na jego spłatę. 

   

 

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA ZGODNIE Z USTAWĄ 

O FINANSACH PUBLICZYCH ART.243 

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług roku 

poprzedniego roku + zaciągnięty dług-spłata długu. 

Sposób finansowanie długu (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki 

budżetowej, wolnych środków, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętymi 

zobowiązaniami, a w kolejnych latach nadwyżką budżetową. 

Zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. od 2014 roku Rada Gminy nie może 

uchwalić uchwały budżetowej, w której relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnych 

spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 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 

(indywidualny limit zadłużenia na dany rok). Nadwyżka liczona jest jako różnica między 

dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. 

W roku 2014 indywidualny limit zadłużenia dla Gminy wyniesie 7,60% wskaźnik obsługi długu 

wynosi 7,62%. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona.  

 


