
Załącznik  Nr  3  do  uchwały  Nr  XLVII/273/2018 

                                                                             Rady Gminy Niebylec  z   dnia 18 września 2018 r. 

  

 

Zmiany wprowadzone  w załączniku Nr 1 
 

    Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec na lata  2017 - 2024 przedstawiona   

załączniku nr 1 obejmuje zmiany prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych, 

wprowadzone do budżetu gminy  w okresie od  24 sierpnia 2018 r. do 18 września 2018 r.,  na 

podstawie zarządzeń Wójta Gminy Niebylec wydanych w tym okresie,  oraz na podstawie 

uchwały Rady Gminy Niebylec  z dnia 18 września 2018 r. . 

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej gminy wprowadzono także  zmiany   w zakresie  

planowanych wydatków bieżących i wydatków majątkowych wynikające z wymienionych 

wyżej  zarządzeń  i uchwały.  

W ujęciu ogólnym prognozowane dochody  w 2018 r. wzrosły o kwotę 436 851,66 zł;   

w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 413 462,83 zł; a dochody majątkowe o kwotę 

23 388,83 zł; 

Wzrost   planowanej  kwoty  dochodów  bieżących   w  wymienionym  okresie  wynikał                        

w szczególności  ze wzrostu planowanych dotacji przeznaczonych na realizację zadań 

bieżących.  o  kwotę  311 064,83 zł;, w tym planowanej dotacji na realizację zadań związanych 

z wyborami do samorządów lokalnych, dotacji z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych 

w ramach funduszu sołeckiego  w 2017 r., oraz zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji 

ogólnej. Zwiększenie planowanych w 2018 r.  dochodów majątkowych wynika z wprowadzenia 

do budżetu dotacji z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych     w ramach funduszu 

sołeckiego na zadania majątkowe.  

 Planowane wydatki  ogółem  w 2018 r.  zwiększono  o kwotę 501 851,66 zł;,  w tym 

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 568 462,83 zł;, a  wydatki  majątkowe zmniejszono 

 o kwotę  66 611,17 zł;.  

W zasadniczej części kwota zwiększenia wydatków bieżących wynika ze zwiększenia planu 

wydatków na zadania bieżące dofinansowane z dotacji celowych, zwiększenia wydatków na 

pomoce dydaktyczne  dla szkół finansowane z rezerwy subwencji oświatowej, a także 

zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń w związku               z 

zatrudnianiem pracowników interwencyjnych. Ponadto istotną kwotą zwiększającą wydatki 

bieżące jest zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług związanych z odbiorem         i 

zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców gminy w kwocie 155 000,00 zł;. Zwiększenie 



tych wydatków jest konieczne aby można było zapewnić bieżący odbiór odpadów , a sytuacja 

ta jest jednorazowa – do czasu uchwalenia wyższych stawek opłat od mieszkańców. 

 Ponadto należy dodać , że w poprzednich latach kwota wykonanych dochodów z tytuły opłaty 

za odbiór odpadów wyraźnie przewyższała kwotę wydatków związanych z odbiorem odpadów 

i w niżej wymienionych latach kwoty te były następujące: 

 Lata              Wykonane dochody       Wykonane wydatki 

2014                   662 172,98                        517 686,04 

2015                  494 306,55                         464 306,69 

2016                  499 681,61                         475 126,58 

2017                  495 568,84                         489 075,69 

Wymienione zmniejszenie  wydatków majątkowych o kwotę - 66 611,17 zł;,  to                        w 

szczególności zmniejszenie planowanych wydatków na dotację na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę - 90 000,00 zł, co wynika z braku  złożonych 

wniosków o dotacje i końcem okresu przyjmowania wniosków na 2018 r. i jednocześnie 

wprowadzenia nowych wydatków majątkowych w kwocie 23 388,83 zł; przeznaczonych na 

zwrot części dotacji majątkowej otrzymanej na realizacje projektu w 2014 r. , co wynika          z 

ustaleń kontroli , która zakwestionowała   kwalifikowalność  jednego z wydatków poniesionych  

na wymieniony projekt. 

W kolejnych latach ( 2019-2024) objętych wieloletnią prognozą finansową Gminy Nibylec 

zwiększono wydatki majątkowe - co wynika ze zmniejszenia planowanej kwoty rozchodów w 

związku ze zmniejszeniem planowanego zadłużenia, zwiększenie planowanych wydatków 

majatkowych w tych latach jest następujące: w 2019 r. o kwotę 46 181,57 zł; 

w latach 2020 - 2023 o kwote 10 196,- zł; rocznie i w 2024 r. o kwote 784 196,- zł;,  

w wymienionych latach w takich samych kwotach  zmniejszeniu uległa również planowana 

nadwyżka budżetu.  

           W wyniku wprowadzonych zmian w  planowanych kwotach dochodów i wydatków   

planowany łączny deficyt budżetu  na 2018 r. zwiększył się o kwotę 65 000,00 zł; , zwiększenie 

to sfinansowane zostało przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.   

Łączna kwota deficytu po wprowadzonych zmianach wynosi  4 988 898,72 zł;. 

Ponadto dokonano przeniesień planowanych przychodów poprzez  zmniejszenie o kwotę 

871 161,57 zł; planowanych przychodów  źródłem których jest kredyt bankowy i jednocześnie 

zwiększono o tą sama kwotę planowane przychody z nadwyżki z lat ubiegłych. 



Po wprowadzonych zmianach  planowany jest deficyt budżetu  w kwocie 4 988 898,72 zł;, a 

źródłem jego pokrycia jest  kredyt bankowy - w  wysokości 3 604 779,66 zł; i nadwyżka z lat 

ubiegłych w kwocie 1 384 119,06 zł;. 

Zmniejszenie wysokości kwoty planowanych przychodów  źródłem których ma być kredyt 

bankowy spowodowało zmniejszenie planowanego zadłużenia o kwotę 871 161,57 zł;              i 

jednocześnie zmniejszenie planowanych rozchodów  na lata 2019 - 2023, ponieważ niższe 

zadłużenie zaplanowano spłacić  w krótszym okresie czasu i w niższych ratach. 

W wyniku zmniejszenia planowanego zadłużenia zmniejszono planowane rozchody 

następująco: 

-w 2019 r. o kwotę  46 181,57 zł; a w latach 2020 – 2023 o kwotę 10 196 zł; rocznie. 

W 2024 r. po wprowadzonych zmianach nie planowano rozchodów. 

Po wprowadzonych zmianach ustalono nastepujące kwoty rozchodów: w 2019 - 508779,66 zł, 

w latch 2020 - 2023 po 774 000,00 zł; rocznie. 

W latach 2019- 2023 nie zmniejszano zaplanowanych kwot na odsetki od zadłużenia, natomiast 

w 2024 r.  zmniejszono o kwotę 15 000,00 zł środki na ten cel, gdyż planowane zadłużenie 

zostanie spłacone do końca 2023 r.  

   Ponadto stwierdzić należy, że w zakresie spełniania  wskaźnika spłaty zobowiązań  

wynikającego z art. 243 uofp wprowadzone zmiany wysokości dochodów i wydatków budżetu 

gminy nie spowodowały naruszenia wymaganych  wskaźników w poszczególnych latach  

objętych prognozą. Wskaźnik wyliczony na podstawie danych zawartych w znowelizowanej 

wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2018 - 2024  osiąga  w każdym roku wartości 

wskazujące na spełnianie wymogów. 

W  wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2017 – 2024 wskaźnik 

planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań  o której mowa w art. 243, ust 1 ufp, w relacji do  

maksymalnego dopuszczalnego wskaźnik spłaty zobowiązań przedstawia się następująco: 

 

 

 

 

 

Rok  

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań  

określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu 

ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu                 

o wykonanie  roku poprzedzającego pierwszy rok 

prognozy 

Wskaźnik planowanej łącznej 

kwoty spłaty zobowiązań do 

dochodów ogółem 

2018 8,82 % 0,02 % 



2019 6,66 % 1,63% 

2020 5,54 % 2,29 % 

2021 5,12 % 2,21 % 

2022 6,72 % 2,13 % 

2023 8,00 % 2,04 % 

2024 8,85 % 0,00 % 

 

 

Wykaz przedsięwzięć do WPF 

W załączniku Nr 2  obejmującym wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej 

gminy - niniejszą  uchwałą zmian nie wprowadzano. 

 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art 242 ustawy  

o finansach publicznych  w wyniku wprowadzonych zmian w  nie została naruszona -  we 

wszystkich latach objętych prognozą spełnione są ustawowe wymogi. 

                                       

 

 


