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Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012 roku  

 

Objaśnienia przyjętych wartości. 

             Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny 

sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość dochodów i wydatków 

obrazujących sytuacje finansową w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy 

możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej. Wieloletnia Prognoza 

Finansowa Gminy i Miasta Stawiszyn przygotowana została na lata 2013 – 2019. Długość 

okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy 

niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226    

ust. 3. Do omawianego katalogu zaliczają się również zobowiązania gminy i miasta z tytułu 

spłat kredytów i pożyczek. Ostatnia spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu 

sfinansowania kosztów realizacji inwestycji bądź też spłat wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań przypada w roku 2019.  Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i 

Miasta Stawiszyn wykorzystano dane historyczne  zawarte w sprawozdaniach budżetowych 

za lata 2010 – 2011 oraz dane dotyczące bieżącego okresu sprawozdawczego (III kwartał 

2012 roku). Uwzględniono również dane dotyczące przewidywanego wykonania budżetu w 

roku 2012. Dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, dla lat 2014-2019 

przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o wskaźniki. W celu obliczenia 

nominalnej wielkości dochodów, jak i wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy, 

jako podstawę przyjęto wysokość planu budżetu na rok 2012 i dla kolejnych lat wielkość tą 

indeksowano o wielkość inflacji i PKB. Do roku 2019 Gmina i Miasto Stawiszyn spłacać 

będzie zobowiązania zaciągnięte w latach wcześniejszych oraz planowane do zaciągnięcia w 

2014 roku. Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania wynikają z 

konieczności finansowania inwestycji. Na rok 2013 w projekcie budżetu planuje się dochody 

niższe niż przewidywane wykonanie roku 2012. Na rok 2013  planuje się dochody ze 

sprzedaży mienia. Dochody zostały oszacowane na podstawie operatów szacunkowych  i 

zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Szacując na rok 2013 

wysokość wydatków inwestycyjnych uwzględniono: podjęte w tym zakresie uchwały  Rady 

Miejskiej oraz wartość kosztorysową. Przy realnym zaplanowanym wzroście dochodów i 

wydatków bieżących progi zadłużenia i spłaty długu utrzymują się na bezpiecznym poziomie.      


