
UZASADNIENIE 

 
do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Krapkowice na rok 2018 

 
 
Wieloletnią prognozę finansową Gminy Krapkowice opracowano na lata 2018 – 2028, tj. na 

planowany okres zadłużenia Gminy, z wykorzystaniem systemu BeSTi@, programu przezna-

czonego do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Dane prognostyczne 

przedstawiono według układu budżetu, zgodnie z systematyką prezentacji danych przyjętą 

przez system BeSTi@. 

Bazą przyjętej prognozy dochodów bieżących jest scenariusz wzrostu gospodarczego wynika-

jący z „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich 

prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Powyższa baza pozwala przewi-

dywać w okresie prognozy wzrost dochodów bieżących, mających udział w dochodach ogó-

łem Gminy Krapkowice. Zachowując ostrożnościowe szacunki wzrostu gospodarczego i sto-

pień inflacji, przyjęto średni wzrost dochodów i wydatków bieżących na poziomie 1,5 %. Tak 

przyjęte szacunki pozwalają utrzymać dotychczasowy niezbędny poziom zabezpieczenia 

funkcjonowania Gminy. W ramach wydatków bieżących poziom wydatków bieżących na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczone szacowano z uwzględnieniem średniorocznego 

wzrostu gospodarczego, z uwzględnieniem planowanej siatki zatrudnienia. W przypadku 

większego obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, wynikającego z podjętych 

gwarancji administracji rządowej, dane te zostaną skorygowane.  

W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia, które zo-

stały szczegółowo wyspecyfikowane w załączniku nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF. 

Nadmienić należy, że zaplanowane inwestycje w grupie 1.1 realizowane będą w przypadku 

uzyskania dofinansowania w ramach środków z Unii Europejskiej. 

W roku 2018 przyjmuje się przychody na poziomie 12.893.142 zł, w tym 12.500.000 zł sta-

nowiące przychody z emisji obligacji komunalnych. Kwota 200.000 zł stanowi spłatę udzie-

lonej przez Gminę pożyczki w 2014 roku Spółce Kryta Pływalnia DELFIN w Krapkowicach. 

Kwota 193.142 zł stanowi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Kwo-

ta rozchodów w wysokości 2.270.896 zł wynika ze spłaty rat kredytów zaciągniętych w mi-

nionych okresach (270.896 zł) oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 zł.  

Przewidywana kwota długu na koniec 2018 roku, pod warunkiem wyemitowania w 2017 roku 

planowanych obligacji w wysokości 10.000.000 zł oraz 12.500.000 zł w 2018 roku, wyniesie 

45.000.000 zł, co stanowi 44,64 % planowanych dochodów ogółem. Wydatki na obsługę dłu-



gu w roku 2018 w wysokości 1.180.955 zł wyliczono na podstawie aktualnego wskaźnika 

WIBOR 3M i 6M, z uwzględnieniem odpowiednich marż banków, zabezpieczając jednocze-

śnie środki na ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem potencjalnego przejściowego 

deficytu budżetu, stosownie do udzielonego organowi wykonawczemu upoważnienia w 

uchwale w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok. W kwocie wydatków na obsługę długu 

uwzględniono możliwość podniesienia stóp procentowych w II półroczu o 0,5 punktu procen-

towego. W budżecie uwzględniono również kwotę 5.616 zł na zabezpieczenie zobowiązań 

spłaty pożyczki przez Związek Gmin „AQUA SILESIA” w Głogówku z tytułu zaciągnięcia 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przypadają-

cej do spłaty w 2018 r. 

W 2018 roku jak i w latach następnych została zachowana relacja, o której jest mowa w art. 

243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Limit obciążenia budżetu 

spłatą długu wraz z danymi pomocniczymi służącymi ustaleniu relacji, wykazane zostały           

w kolumnach 9.3 – 9.8.1 prognozy.  

Na dzień sporządzenia prognozy nie przewiduje się zobowiązań przejętych od sp zoz-ów. 

Kolumny nr 8.1 i 8.2 prognozy umożliwiają kontrolę źródeł finansowania wydatków istotną     

w szczególności z punktu widzenia równoważenia budżetu w części bieżącej. W całym okre-

sie prognozy dochody bieżące Gminy Krapkowice są wyższe aniżeli wydatki bieżące, co 

wskazuje na zachowanie relacji określonej przepisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


