
Objaśnienia wartości  

 przyjętych w wieloletniej  

prognozie finansowej na lata 

2012-2020 dla Gminy Bojszowy 
 

 

1. Uwagi ogólne. 

 

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 dla roku 2012 przyjęto 

dochody i wydatki ogółem na poziomie projektu budżetu. 

 Dochody i wydatki planowane na lata następne są zgodne z wieloletnia prognozą 

finansową za lata 2011-2020 ustaloną według stanu na 12.12.2011r. i stanowiącą 

załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Bojszowy nr 0050/73/2011 z dnia 

12.12.2011r.Planowane dochody i wydatki na lata 2013-2020 wykazują niewielkie 

wzrosty tj. o około 2% w każdym roku oraz przewidują spłatę kredytu 

długoterminowego zaciągniętego w br. w wysokości 1 200 000,00zł. 

 

2. Dochody 

 

Dla dochodów bieżących w latach 2013-2020 założono wzrost o około 2%, natomiast 

dla roku 2012 przyjęto wielkości dochodów bieżących zgodnie z uchwałą budżetową 

na 2012r. W zakresie dochodów majątkowych wykazano w latach 2012-2013 sprzedaż 

majątku oraz dotacje na inwestycje ze środków europejskich. W roku 2014 i latach 

następnych planuje się jedynie sprzedaż mienia wycenionego według operatów 

szacunkowych.  

Na 2012r. planuje się zwiększenie dochodów ze sprzedaży gruntów ze względu na 

zakończenie prac podziałowych.  

Poziom sprzedaży w roku 2012 będzie się kształtował w wysokości 78% wyższej niż 

plan na 2011r. 

 

3. Wydatki 

 

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2012-2020r. nie planuje się zaciągania 

pożyczek i kredytów. W prognozie finansowej w latach 2012-2020 ujęto rozchody na 

spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów. 

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych przyjęto wzrosty 3-4% w 

poszczególnych latach ze względu na coroczne podwyżki wynagrodzeń dla 

nauczycieli. 

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. – ujęto wydatki bieżące 

planowane w rozdziale 75022 i 75023. Wzrost w tej grupie wynosi 3-4% w latach 

2013-2020. 

 

4. Przedsięwzięcia 

 

Przedsięwzięcia wykazane w prognozie szczegółowo ujęte są w załączniku nr 2 do  

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i dotyczą wydatków bieżących  

i majątkowych. Łącznie kwota przedsięwzięć wynosi 578 116zł. w 2012r.,  

1 297 558zł. w 2013r.Na 2014 planuje się realizację przedsięwzięć w kwocie 

829 888,00zł. Na lata następne przedsięwzięcia nie są planowane. 



Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi wynoszą odpowiednio w roku 2012 

– 283 116zł., a w 2013 – 96 480zł. Natomiast przedsięwzięcia majątkowe planowane 

są na rok 2012 w wysokości  295 000zł., na 2013 w kwocie 1 201 078zł. a na 2014r. – 

829 888zł.  

 

 

 

  

5. Wynik budżetu, kwota długu oraz relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych 

 

Wynik budżetu w poszczególnych latach przewiduje nadwyżkę budżetową na 

pokrycie spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.  

Całkowita spłata długu nastąpi w roku 2020. Relacje stopnia zadłużenia z art. 169  

i 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. zawierają wiersze VII i 

VIII załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej, a relację zadłużenia z art.243 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 

27 sierpnia 2009r. zawiera wiersz IX, X i XI załącznika nr 1 do w/w uchwały. 


