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OBJAŚNIENIA 

 
do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krapkowice  

na lata 2012 – 2018  

 
Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia zgodnie z art. 226 ust. 7 ustawy o finansach 

publicznych do przyjętych kwot w WPF (załącznik Nr 1). 

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 

obejmuje okres roku budŜetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty 

prognozą nie moŜe być krótszy niŜ okres na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i 

realizowane przedsięwzięcia. Przez przedsięwzięcia naleŜy rozumieć wieloletnie programy, 

projekty lub zadania związane z programami finansowymi z udziałem środków z budŜetu 

Unii Europejskiej i pochodzących ze źródeł zagranicznych, umowy których realizacja w roku 

budŜetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŜetowy, poręczenia 

udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Z uwagi, Ŝe Gmina Krapkowice spłaca raty kredytu do 2018 roku, wieloletnia prognoza 

finansowa została opracowana do tego roku. Wieloletnia prognoza została opracowana wraz z 

prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2012 – 2018. Wielkości wykazane w roku 

2012 są zgodne z projektem budŜetu na 2012 rok i zawartymi w nim objaśnieniami. 

Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z 

poprzednich lat. Uwzględniono ostroŜnościowe i realne wyliczenia zaplanowanych wielkości. 

Dochody bieŜące zwiększono średnio o 2 %, podczas gdy wskaźniki makroekonomiczne 

zakładają wzrost PKB w roku 2013 o 3,7 %, w 2014 – 3,9 %, a w 2015 – 4,0 %. Trudno 

równieŜ odnieść się do realnego wzrostu subwencji oświatowej. Liczba dzieci w kolejnych 

latach ulega dalszemu zmniejszeniu, więc kwotowo nie powinna ulegać znacznemu 

zwiększeniu. Podobnie rzecz ma się z udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych, 

które w przypadku naszej gminy są waŜną pozycją w budŜecie. Nie zakłada się równieŜ 

znacznych podwyŜek w kształtowaniu się wzrostu podatków lokalnych, w tym podatku od 

nieruchomości.  



Gmina dalej preferuje oszczędnościowy program wydatków, zwłaszcza wydatków bieŜących. 

Liczy się, Ŝe w wydatkach poświęconych oświacie nastąpi poprawa. JuŜ w przyszłym roku 

planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli wyniesie 3,9 %, czyli 

mechanizm podwyŜek został przyhamowany (w roku 2011 wzrost ten wyniósł 7 %). Gmina 

zamierza równieŜ przeprowadzić sukcesywną restrukturyzację, mającą na celu obniŜenie 

wydatków w najwaŜniejszych grupach wydatkowych.  

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych – 

przysiółek Posiłek, obręb Dąbrówka Górna i Rogów Opolski”, planowane na lata 2013 – 2014 

zapewne zostanie wykreślone z WPF, ze względu na trudną sytuację płatniczą. Zadanie to 

było juŜ przekładane z 2011 roku. Kiedy zapadnie ostateczna decyzja, WPF zostanie 

zaktualizowana. Pozostałe przedsięwzięcia na lata 2012 – 2015 przedstawia załącznik Nr 2 do 

WPF. 

Spłata i obsługa długu planowana w WPF wynika z zaciągniętych poŜyczek i kredytów. Na 

koniec 2011 roku zadłuŜenie to wyniesie 22.101.341 zł, przy załoŜeniu, Ŝe zaciągnięty 

zostanie w bieŜącym roku cały wnioskowany kredyt. Do wyliczeń spłat odsetek, począwszy 

od 2012 roku, przyjęto główną stopę procentową NBP, czyli 4,7 % plus odpowiednia marŜa 

banku. Wskaźniki dla zadłuŜenia i spłat rat kredytu w poszczególnych latach nie przekraczają 

limitów ustalonych w ustawie o finansach publicznych. Uwzględniono równieŜ planowany 

kredyt, zaciągnięty w 2012 roku w wysokości 7,5 mln zł.  

W WPF została zachowana zasada, w której organ stanowiący nie moŜe uchwalić budŜetu, w 

którym planowane wydatki bieŜące są wyŜsze niŜ planowane dochody bieŜące, powiększone 

o nadwyŜkę budŜetową z lat ubiegłych i wolne środki. 
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