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Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 grudnia 2018 roku 

 

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019 - 2029. 

 

Uwagi ogólne: 

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2029 przyjęto następujące 

założenia: 

 w roku 2019 wprowadzono kwoty dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych 

zgodnie z założeniami przyjętymi do projektu budżetu Gminy na 2019 rok, nie planuje 

się wzrostu dochodów z tytułu podwyższenia stawek podatków i opłat lokalnych; 

 w roku 2020 zostały zaktualizowane planowane dochody na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i 

wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,  

 dochody bieżące z tytułu podatków i opłat w tym z tyt. podatku od nieruchomości w 

latach 2020 - 2022 zwiększono o prognozowany wskaźnik (inflacji) w wysokości 2,5%; 

 w 2020 roku zmniejszeniu uległy wydatki bieżące z powodu: 

- likwidacji Gimnazjów,  

- zmniejszenia kosztów dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w związku z 

planowaną w 2019 roku sprzedażą „Hostelu Ameliówka”,  

- oszczędności powstałych w wyniku termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej w tym Szkoły Podstawowej w Masłowie Pierwszym, Szkoły Podstawowej 

w Mąchocicach Scholasteria, budynku tzw. „Agronomówki”;  

 od roku 2021 przyjęto stałe wielkości wydatków bieżących a od roku 2023 przyjęto stałe 

wielkości dochodów bieżących uznając, iż planowanie ich wzrostu z uwzględnieniem 

prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych, wskaźnika inflacji itp. w kolejnych latach, obarczone jest zbyt dużym 

ryzykiem błędu.  

 

Dochody: 

W roku 2019 na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów przyjęto kwoty  

udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji wyrównawczej i 

subwencji oświatowej, które uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2018. W planowanej 

kwocie dochodów majątkowych zawiera się kwota 2.316.000,00zł stanowiąca dochody ze 

sprzedaży majątku w tym: planowana w 2019 roku sprzedaż nieruchomości w Mąchocicach 

Kapitulnych tzw. „Hostelu Ameliówka”; wpływy z zamiany gruntów w Mąchocicach 

Kapitulnych oraz nabycie działki pod poszerzenie działki zabudowanej budynkiem "Domu 

Ludowego" w Woli Kopcowej. W latach 2019 – 2020 planowane są dotacje przeznaczone na 

zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.   

 

Wydatki: 

 W 2019 roku do planowania wydatków przyjęto średnioroczny wskaźnik cen towarów i 

usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%. 

 Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i 

pożyczek zaciągniętych przez Gminę Masłów.  

 Nie występują wydatki z tytułu udzielonych poręczeń.  
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 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – planowany w 2019 roku wzrost wydatków na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń spowodowany jest wystąpieniem nagród 

jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli, 

pracowników obsługi i administracji. W kolejnych latach nie przewiduje się wzrostu 

wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. W roku 

2020 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o wynagrodzenia 

wypłacane w 2019 roku w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem 

środków unijnych. 

 Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki na 

zadania własne planowane w rozdziałach: 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy gmin. 

 

Przedsięwzięcia: 

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2019-2029 zawarty jest wykaz 

wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych, w tym realizowanych przy 

współfinansowaniu ze środków z budżetu Unii Europejskiej.  

Dla każdego z przedsięwzięć określono: 

 nazwę i cel, 

 jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie 

przedsięwzięcia, 

 okres realizacji i łączne nakłady finansowe, 

 limity wydatków w poszczególnych latach, 

 limit zobowiązań. 

W wykazie ujęte zostały limity wydatków na zadania, których realizacja będzie 

kontynuowana lub rozpocznie się w 2019 roku. Załącznik określa limity wydatków na lata   

2019-2023.  

 

Przychody. 

W roku 2019 na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody w kwocie 4.510.000,00zł. 

pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 3.202.000,00zł., z wolnych środków jako 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z 

rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.128.000,00zł. oraz spłat pożyczek 

udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej w kwocie 180.000,00zł. Przychody przeznaczone są na pokrycie 

deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.  

 

Rozchody. 

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów zawartych z Bankami, które udzieliły Gminie 

kredytu oraz z WFOŚiGW w Kielcach, który udzielił Gminie pożyczki. W 2019 roku planuje 

się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 1.055.833,00zł. 

 

Wynik budżetu 

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją: „Dochody ogółem” a pozycją: 

„Wydatki ogółem”. W roku 2019 zaplanowany został deficyt w kwocie 3.454.167,00zł. 

W latach 2020 – 2029 zaplanowano w WPF występowanie nadwyżki budżetowej, która 

przeznaczona będzie na spłatę długu. 

 

 


