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OBJAŚNIENIA  

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 

 

 

 Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej kwoty mają charakter szacunkowy  

i będą w poszczególnych latach uzależnione wykonaniem dochodów. Przy opracowywaniu 

wieloletniej prognozy finansowej szczególną uwagę zwrócono na zachowanie 

poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym spełnienie wszystkich wskaźników 

określonych w Ustawie o finansach publicznych. W prognozie wskazano, że dochody bieżące 

pokrywają wydatki bieżące, tj. spełniono wymóg zrównoważenia budżetu wynikający  

z art. 242 Ustawy o finansach publicznych. 

 Określając wartość dochodów bieżących zastosowano wskaźnik procentowy z tablicy 

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2009-2014 opublikowanej przez 

Ministra Finansów. W związku z malejącą liczbą uczniów uwzględniono spadek dochodów 

bieżących z tytułu subwencji oświatowej. Na podstawie analizy wykonania wpływów  

z podatków i opłat za lata ubiegłe założono realny wzrost wpływów tych dochodów w latach 

objętych prognozą.  

 Ze względu na kumulację spłat rat oraz odsetek kredytów i pożyczek w latach 2014-

2015 nie przewidziano wzrostu wydatków bieżących. 

 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane określono uwzględniając 

aktualne zatrudnienie i wynagrodzenie. Wydatki związane z funkcjonowaniem jst określono 

uwzględniając niewielki wzrost. 

 Planując wydatki majątkowe w latach 2014-2015 uwzględniono przedsięwzięcia, które 

są wykazane w załączniku Nr 2 do uchwały. W wydatkach majątkowych przyjęto wartość 

planowanych inwestycji, których wykonanie będzie zależne od przyznania dotacji przez 

Samorząd Województwa Opolskiego. Priorytetem przy realizacji zadań będzie możliwość 

dodatkowego źródła finansowania ze środków zewnętrznych. 

 Prognoza kwoty długu i jej spłaty obejmuje lata 2014-2020 zgodnie z okresem, 

 na który przypadają spłaty już zaciągniętych kredytów.  Wydatki na obsługę długu (odsetki) 

oraz spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek ujęto zgodnie z harmonogramami spłat 
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kredytów już pobranych oraz planowanych do zaciągnięcia. Planowana pożyczka i kredyt na 

wyprzedzające finansowanie zostaną spłacone z chwilą otrzymania przyznanej pomocy  

w ramach PROW na lata 2007-2013.  

 Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej kwoty wskazują na zgodność zasad 

określonych art. 243 ufp z 2009 r. 

 Kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2014-2020 zostaną przeznaczone na spłatę rat 

kapitałowych kredytów i pożyczek. 


