




 

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej                       
gminy Namysłów z dnia 28 kwietnia 2011 roku 

 

 Zgodnie z wymogami art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) przedstawia się sposób wyliczenia danych 
zawartych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Namysłów na lata 2011-2024: 

1a. Dochody bieżące na 2011 rok zaplanowano na podstawie realizacji dochodów w 2010 roku, 
wzrostu stawek podatkowych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych dotacji 
oraz zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu. Natomiast dochody w latach 2012 – 
2024 zaplanowano posługując się wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w wysokości 2,5% przyjmując jako kwotę bazową 56 326 673 zł zgodnie z Uchwałą Rady 
Miejskiej w Namysłowie Nr V/47/11 z dnia 10 marca 2011 roku. Dochody bieżące w 2012 
roku zostały zwiększone o kwotę 155 548 zł,  w związku z przystąpieniem przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej do programu ,,NIE WYKLUCZENIU” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki z EFS. 

1b. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku w latach 2012 – 2024 zaplanowano przy 
uwzględnieniu środków z dofinansowania wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz 
szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności. 

2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: 
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2011 rok przyjęto uwzględniając 

wydatki 2010 roku, zapotrzebowanie na 2011 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej 
realizacji budżetu - w ramach tych wydatków nie są uwzględnione zaplanowane 
wynagrodzenia na funkcjonowanie organów jst, 

b) wydatki na funkcjonowanie organów JST na 2011 rok przyjęto uwzględniając wydatki 
2010 roku oraz zapotrzebowanie na 2011 rok, a także zmiany wynikające z bieżącej 
realizacji budżetu. W planie 2011 roku zaplanowano kwotę  5 747 511 zł, na którą 
składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 431 443 zł w rozdz. 
75023, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 963 694 zł w rozdz. 
75022 i 75023 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 352 374 zł  
w rozdz. 75022 i 75023.  

Wydatki bieżące w latach 2012 – 2024 zaplanowano posługując się wzrostem wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,5% przyjmując jako kwotę bazową 
54 309 109 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie Nr V/47/11 z dnia  
10 marca 2011 roku. Wydatki bieżące zostały również zwiększone o kwotę 155 548 zł  
w 2012 r.,  w związku z przystąpieniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej do programu 
,,NIE WYKLUCZENIU” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z EFS. 
W ramach wydatków bieżących gmina nie udzieliła i nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń 
w związku z powyższym przyjęto wartości zerowe.  

3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących w poszczególnych latach jest 
wartością dodatnią i został wyliczony jako różnica dochodów ogółem do wydatków 
bieżących (bez kosztów obsługi długu).  

4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki stanowi w 2011 roku kwotę 
wolnych środków za 2010 rok angażowanych na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego. 
W latach 2011-2024 przyjęto wartości zerowe. 

5. Inne przychody niezwiązane  z zaciągnięciem długu stanowią spłaty pożyczek 
udzielonych przez gminę Namysłów zgodnie z zawartymi umowami. Gmina planuje 
powyższe przychody jedynie do roku 2015, gdzie wszystkie należności z tytułu udzielonych 
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pożyczek zostaną spłacone, bowiem od roku 2012 nie zamierza udzielać pożyczek zgodnie 
z poz. 8 opisywanej prognozy. 

6. Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe stanowią sumę nadwyżki budżetowej z lat 
ubiegłych i wolnych środków oraz innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu. 

7. Spłata i obsługa długu stanowi sumę spłat rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych 
do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wraz z odsetkami. Pozycja ta od roku 2014 wykazuje 
tendencję malejącą z uwagi na niezaciąganie od tegoż roku kolejnych kredytów i pożyczek. 
W 2024 roku gmina dokona spłaty wszystkich zaciągniętych i zaplanowanych do zaciągnięcia 
kredytów i pożyczek.  

8. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu stanowią planowane w 2011 roku pożyczki 
udzielane przez gminę na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach 
zabytkowych, obiektach objętych ochroną konserwatorską oraz obiektach będących w ich 
bliskim sąsiedztwie, znajdujących się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej miasta 
Namysłów.  Od roku 2012 gmina nie planuje udzielania dalszych pożyczek z tego tytułu. 

9. Pozostające środki na wydatki majątkowe stanowią środki na spłatę długu i wydatki 
majątkowe pomniejszone o spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami i inne rozchody 
niezwiązane ze spłatą długu. 

10. Wydatki majątkowe na 2011 rok przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia 
umowami. Wydatki w latach 2012 – 2024 zaplanowano w wysokości zgodnej z obliczoną 
kwotą pozostających środków na wydatki majątkowe. 

10 a. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 2 
do uchwały Rady Miejskiej. 

11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji stanowią planowane do zaciągnięcia 
w roku 2011 kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu danego roku 
budżetowego deficytu powstałego na skutek realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. 
Od roku 2013 gmina nie planuje dalszego zaciągania kredytów i pożyczek. 

12. Wynik finansowy budżetu  w latach 2012-2024 wynosi zero, gdyż stanowi różnicę środków 
do dyspozycji na wydatki majątkowe a planowanymi wydatkami majątkowymi i jest 
powiększony o przychody z tytułu kredytów i pożyczek.  

13. Kwota długu na koniec roku 2011 jest sumą urealnionego zadłużenia gminy na koniec 2010 
roku i kwoty przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2011 roku 
pomniejszoną o planowane spłaty rat kapitałowych. W latach 2013-2024 gmina Namysłów 
nie zamierza zaciągać zobowiązań obciążających dług, jedynie dokonywać spłat wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

13 a. i 13 b Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki podlegają wyłączeniu 
z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp. Do wyliczenia przyjęto jedynie kredyty 
i pożyczki, które są w trakcie realizacji i Gmina nie otrzymała refundacji środków. 

14. Sposób sfinansowania spłaty długu obrazuje źródła pokrycia zobowiązań 
w poszczególnych latach w rozbiciu na nadwyżkę budżetową, przychody z tytułu kredytów 
i pożyczek, przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek i wolne środki. 

15. Gmina Namysłów nie ma zobowiązań związku współtworzonego przez jst, gdyż takiego 
związku nie współtworzyła.  

16 i 16 a . W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej 
i prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.  

17. W pozycji tej określono spełnienie warunku art. 243 ufp. We wszystkich latach określonych 
w prognozie wskaźnik został spełniony. 

18. Pozycja ta stanowi sumę dochodów ogółem w latach 2011-2024. 
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19. Pozycja ta stanowi sumę wydatków ogółem w latach 2011-2024. 

20. Pozycja ta wykazuje nadwyżkę lub deficyt budżetu wyliczone jako różnica dochodów ogółem 
do wydatków ogółem w latach 2011-2024. 

21. Pozycja ta stanowi sumę przychodów ogółem w latach 2011-2024. 

22. Pozycja ta stanowi sumę rozchodów ogółem w latach 2011-2024. 

23. Pozycja ta wykazuje wynik budżetu wyliczony jako różnica dochodów i przychodów ogółem 
do wydatków i rozchodów ogółem w latach 2011-2024. 

 
 
 
 
 

                                                                                                      Przewodniczący Rady 
 
                                                                                                          Jarosław Iwanyszczuk 


