
OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  GMINY       
                                         WIERZBICA NA LATA 2014 - 2019 
 
I.  GŁÓWNE ZAŁO śENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.  
 
Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2014-2019. 
Podstawą do opracowania Prognozy  jest wykonanie budŜetu za trzy kwartały 2013 roku oraz 
załoŜenia prognostyczne ustalone na podstawie analizy kształtowania się źródeł, z których 
Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich latach, ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich 
latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju załoŜeń makroekonomicznych podanych 
przez Ministra Finansów.  
W budŜecie roku 2014 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty 
poszczególnych części subwencji ogólnej, planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we 
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalone przez Wojewodę 
Mazowieckiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego  w Radomiu  kwoty 
dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej  oraz dotacji na realizację zadań własnych 
i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.  Szacunkowo  
zaplanowano kwoty dochodów własnych ze sprzedaŜy majątku, opłat wynikających z ustaw, 
odpłatności za realizowane usługi ( głównie sprzedaŜ ciepła z gminnych kotłowni), wynajmu 
lokali  i nieruchomości oraz wpływów z róŜnych dochodów. 
 
II.  PROGNOZOWANE DOCHODY.  
 
Planowanie dochodów  Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy realizacji 
poszczególnych składników dochodów w ostatnich trzech latach. Analiza wpływu 
poszczególnych źródeł dochodów bieŜących wskazuje, Ŝe największy udział w dochodach 
mają: subwencja ogólna, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, udziały we wpływach z 
podatku dochodowego od osób fizycznych, a takŜe pozostałe dochody m.in. opłaty z tytułu 
sprzedaŜy ciepła, wynajmu lokali gminnych.  
Planowaną na 2014 rok  subwencję ogólną  przyjęto w wysokości podanej  przez Ministra 
Finansów, pismem nr: ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r. w kwocie 13.449.530,00zł.            
W kolejnych latach prognozuje się wzrost subwencji oświatowej z uwagi na prognozowany 
wzrost liczby uczniów. 
Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych  na rok 
2014 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3/4820/10/2013 
z dnia 10.10.2013r. w kwocie 3.107.757,00zł. W kolejnych latach kwotę udziałów przyjęto na  
poziomie roku 2014. 
Na rok 2014  kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania 
własne przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego – pismo FIN-
I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013r.  Na lata następne dotację przewiduje się  na średnim 
poziomie w kwocie 5.726.000,00 zł. 
Dochody z podatków i opłat lokalnych na 2014 rok zaplanowane są według stawek 
podatkowych i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Wierzbica na 2014 rok oraz 
w oparciu o rzeczywiste wykonanie tych dochodów za 2013 rok. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe 
obecnie na terenie Gminy Wierzbica powstał supermarket „Dino” oraz w trakcie budowy jest 
supermarket „Biedronka”. Planując dochody podatkowe na 2014 rok i lata następne 
szacunkowo załoŜono wzrost naleŜności z podatku od nieruchomości. 
 
 
 
 



Biorąc pod uwagę powyŜsze ustalenia Prognoza  na lata 2014-2019 zakłada dochody                   
w następującej wysokości: 
 
 
 L.P. 

 
Wyszczególnienie  

 
J.
m. 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

1. Dochody  ogółem,  
 z tego: 

zł 32 105 039,00 32 000 000,00 32 300 000,00 32 300 000,00 32 300 000,00 32 300 000,00 

1.1 Dochody  bieŜące, 
 z tego: 

zł 31 564 039,00 32 000 000,00 32 300 000,00 32 300 000,00 32 300 000,00 32 300 000,00 

1.1.1 Udziały w podatku 
dochodowym  
od osób fizycznych  

zł 3 07 757,00 3 100 000,00  3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 

1.1.2 Udziały w podatku 
dochodowym   
od osób prawnych  

zł 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

1.1.3 Podatki  i opłaty 
 lokalne  

zł 5 989 732,00 6 200 000,00 6 200 000,00 6 200 000,00 6 200 000,00 6 200 000,00 

1.1.4 Subwencja  zł 13 449530,00 13 900 000,00 13 900 000,00 13 900 000,00 13 900 000,00 13 900 000,00 
1.1.5 Dotacje i środki 

przeznaczone na 
cele bieŜące  

zł 5 749 420,00 5 726 000,00 5 726 000,00 5 726 000,00 5 726 000,00 5 726 000,00 

1.1.7 Dotacje celowe na 
realizację projektów 
z udziałem środków 
UE 

zł 361 922,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.8 Pozostałe dochody 
 bieŜące 

zł 2 875678,00 2 956 100,00 3 344 000,00 3 344 000,00 3 344 000,00 3 344 000,00 

1.2 Dochody 
majątkowe 

zł 541 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1 Dotacje celowe 
 

 541 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 SprzedaŜ majątku   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Na 2014 rok dochody ogółem zaplanowano w kwocie 32.105.039,00 zł, w tym bieŜące w 
kwocie 31.564.039,00 zł i majątkowe w kwocie 541.000,00 zł.  
Dochody majątkowe w kwocie 512.000,00 zł – to planowane na 2014 rok dotacje celowe na 
dofinansowanie inwestycji pn.:  
1. „Przebudowa istniejącego chodnika i oczyszczenie rowu odwadniającego na odcinku 
Wierzbica Osiedle – Wierzbica ul. Staszica” – kwota 96.883,00 zł (zadanie to zostało 
zrealizowane w 2013 roku). 
2. „Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Łączany” – kwota 
103.117,00 zł (zadanie to będzie realizowane w ramach planu wydatków niewygasających     
w 2013 roku). 
3. „Rozbudowa i wymiana gminnego oświetlenia ulicznego” – kwota 312.000,00 zł (zadanie 
to będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających w 2013roku). 
Wnioski o dofinansowanie w/w zadań inwestycyjnych zostały złoŜone do Zarządu 
Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” 
w ramach działania 413 „WdraŜanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania 313 „Odnowa i Rozwój Wsi”. 
Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” tworzy Gmina Wierzbica, Gmina 
Kowala i Gmina Skaryszew. 
Pozostała kwota 29.000,00 zł dochodów majątkowych to dotacja celowa na realizację 
zakupów inwestycyjnych w ramach projektu „Szkoła równych szans w gminie Wierzbica”. 
Zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu o projekcie WPF Gminy Wierzbica na 
lata 2014 – 2019 przedstawionym w dniu 15.11.2013r., obecnie w uchwale WPF zarówno na 
rok 2014 jak i lata następne nie planowano dochodów ze sprzedaŜy majątku gminy.  
Ewentualne dochody z tego tytułu będą wprowadzane do budŜetu po ich zrealizowaniu. 



 
III.  PROGNOZOWANE  WYDATKI.  
 
Prognoza wydatków na rok 2014 i lata następne oparta została o przewidywane wykonanie 
2013r. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu moŜliwości dochodowych, jednak                     
z uwzględnieniem analizy zadań bieŜących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności 
wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.   
Prognozę oparto na załoŜeniu określonym w art. 242, ust.2  ustawy o finansach publicznych, 
polegającym na zachowaniu relacji, iŜ planowane wydatki bieŜące nie mogą przewyŜszać 
dochodów bieŜących. 
Na 2014 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie  30.905.039,00 zł, z tego wydatki  bieŜące     
w kwocie 30.295.773,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 609.266,00 zł.  
Wykonanie wydatków majątkowych uwarunkowane będzie osiągnięciem dochodów 
majątkowych. 
 
Wydatki  na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono szacunkowo na poziomie 
zawartych umów o pracę na koniec września 2013 r. Wydatki na wynagrodzenia na rok 2015 
i lata następne zaplanowano w kwocie 15.200.000,00zł planując ograniczenie zatrudnienia. 
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych 
kredytów.  
 
III.  PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUD śETU . 
 
W roku 2014  planuje się nadwyŜkę w wysokości 1.200.000,00zł przeznaczoną w całości na 
spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich. W kolejnych latach 
nadwyŜki budŜetowe równieŜ w całości planuje się przeznaczyć na spłatę rat wcześniej 
zaciągniętych przez Gminę kredytów. 
Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych przez Gminę umów 
kredytowych.  
Zarówno w 2014 roku jak i w latach następnych nie planuje się Ŝadnych przychodów.  
 
IV.  PROGNOZA DŁUGU. 

 
Prognoza opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłuŜenia na dzień 
31.12.2013 r, które wynosi 6.056.533,00 zł.  
Na w/w zadłuŜenie Gminy składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych w 2013 roku i w 
latach poprzednich kredytów. 
Planowany w 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłuŜenia ustalony wg  art. 243 ustawy                              
z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  przedstawia się następująco : 
 

    Lata objęte 
zadłuŜeniem 

 
J.m. 
 

Prognozowany 
indywidualny 
wskaźnik spłaty zadłuŜenia  

Dopuszczalny  maksymalny   
Wskaźnik spłaty zadłuŜenia 
dla  
Gminy wyliczony  wg art.243  

2014 % 4,49 4,53 
2015 % 4,21 4,66 
2016 % 4,13 4,44 
2017 % 3,93 5,32 
2018 % 2,58 6,06 
2019 % 1,57 6,08 

 
i kształtuje się  poniŜej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.  
 
W latach 2014-2019 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc                         
w planowanym poziomie zadłuŜenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie 
spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych. 
 
 



 
III.  WIELOLETNIE PRZEDSI ĘWZI ĘCIA BIE śĄCE. 
 
Przedsięwzięciem Gminy Wierzbica na lata 2014 – 2015 jest realizacja projektu z udziałem 
środków unijnych pn. „Szkoła równych szans w Gminie Wierzbica”, na który umowa została 
podpisana w dniu 29.11.2013r. 
Wartość projektu na realizację którego Gmina Wierzbica otrzymała dotację celową                         
z Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych to kwota 393.797,00 zł, z czego           
w 2014 roku  - kwota 305.897,00 zł, natomiast w 2015 roku – kwota 87.9000,00 zł. 
Realizacja w/w projektu ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach 
wiejskich w Gminie Wierzbica. Projekt obejmuje PSP w Łączanach, Zalesiach i Dąbrówce 
Warszawskiej. Wsparcie skierowane zostanie do: 107 uczniów (58 dziewczynek i 49 
chłopców) kl. Iv – VI. Jeden uczeń będzie mógł brać udział w kilku rodzajach zajęć                          
w zaleŜności od potrzeb. Liczba uczniów wynika z diagnozy dokonanej przez dyrektorów                   
i wychowawców w szkołach Gminy Wierzbica przeprowadzonej w formie ankiet. 
Pierwszeństwo będą mieć uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych oraz korzystających w pomocy 
społecznej. 
 


