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OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY OPOROW NA LATA 2014 - 2017

Wieloletniq. Prognoze; Finansowa^ Gminy Oporow na lata 2014 - 2017 oraz
prognoz^ kwoty dlugu gminy na lata 2014 - 2019 opracowano w oparciu o
obowia^zuja^ce przepisy prawne, a w szczegolnosci o ustawe_ z dnia 27 sierpnia
2009 r. o fmansach publicznych.

Plan fmansowy na 2014 rok zostal opracowany na podstawie otrzymanych
informacji z Ministerstwa Finansow w zakresie subwencji oraz udzialu w podatku
dochodowym od osob fizycznych, Lodzkiego Urz^du Wojewodzkiego
i Krajowego Biura Wyborczego o wysokosci dotacji oraz przewidzianych
do osi^gni^cia dochodach wiasnych, w tym na podstawie uchwalonych przez
Rad$ Gminy wysokosciach stawek podatkow 1 oplat obowia^zuja^cych w roku
2014.
W zakresie dochodow majatkowych wykazano dochody ze sprzedazy majajlcu.

DQCHODY:

Zalozono wzrost dochodow ogolem w tym: biez^cych w latach 2014 - 2017.
Dochody biezqce dla gminy Oporow na lata 2014 - 2017 ( przy porownaniu
wysokosci dla danego roku z rokiem poprzednim, a dla roku 2014 z
przewidywanym wykonaniem za rok 2013 ) obrazuje ponizsze zestawienie :

2013
PRZEWIDYWANE

WYKONANIE

7.620385, 00

%

2 0 1 4

6.750.000,00

- 88,57%

201 5

7.050.000,00

+104,44%

2 0 1 6

7.250.000,00

+102,83%

2017

7.400.000,00

+102,07%



Prognozy wzrostu dochodow bieza^cych w latach 2014 - 2017 w porownaniu do
ich przewidy wanego wykonania w 20 1 3 roku dokonano na podstawie
nast^pujajoych zalozeri:

w 2014 roku - m.in.
- wzrost dochodow z podatku rolnego z tytulu planowanego zwiejtszenia

scia^galnosci zaleglosci podatkowych oraz przyje_tej cenie zyta w wysokosci 49,00
zl za Iq

- wzrost dochodow z tytulu sprzedazy wody z wodoci^gow wiejskich -
przy cenie wody za Im3 w kwocie 2,50 zl netto, wzrost scia^galnosci zalegtosci

- wzrost dochodow z tytulu podatku od nieruchomosci od osob
fizycznych - opodatkowanie podatkiem od nieruchomosci budynkow
mieszkalnych oraz 4 elektrowni wiatrowych

- roczne dochody z oplaty smieciowej /stawka 7 zl miesi^cznie od osoby/
- wzrost wplywow z udzialow w podatku dochodowym

Spadek dochodow ogolem na rok 2014 spowodowany jest przede wszystkim
zmniejszeniem subwencji wyrownawczej dla gminy o kwot? okolo 470.000,00 zl
oraz zmniejszeniem subwencji oswiatowej o kwot$ okolo 58.000,00 zl .

Szacuje si^ wzrost doehodow w latach 2015 - 2017, w tym odpowiednio:

w 2015 roku zaplanowano m.in. wplywy z podatkow i oplat, subwencji,
dotacji, udzialow w podatku dochodowym i innych dochodow oraz wzrost
dochodow z tytulu podatku od nieruchomosci od kolejnych 2 elektrowni / h^cznie
podatck od 6 elektrowni wiatrowych/.

w 2016 roku planuje si$ wplyw podatku od nieruchomosci od 6 elektrowni
wiatrowych, wplywy z podatkow i oplat, subwencji, dotacji, udzialow w
podatku dochodowym i inne dochody .

w 2017 roku zaplanowano wzrost wplywu podatku od nieruchomosci
/ w tym od 6 elektrowni wiatrowych/, podatkow i oplat lokalnych, subwencji,
dotacji na zadania biezajse i zlecone, udzialow w podatkach

Docelowo Firma „ WINDPROJEKT" z Inowroclawia wybuduje 21
elektrowni wiatrowych na terenie naszej Gminy (w chwili obecnej na 6
elektrowni wydano decyzje srodowiskowc, w tym funkcjonuj^ 4 elektrownie,
dochody z podatku od nieruchomosci od 6 elektrowni s^ planowane
w latach 201 5 -2019).



Zatozono szacunkowe dochody biezace gminy od jednej sitowni wiatrowej
z tytuiu podatku od nieruchomosci w wysokosci okolo 53.000,00 zl rocznie.

Wysokosc tej kwoty ustalono w oparciu o deklaracj^ podatkowq. zlozonq. do
Urz?du Gminy w Oporowie na rok 2013.

W najblizszych latach, na terenie naszej gminy planowane jest uruchomienie bio
gazowni „ ELECTRA". Inwestor jest na etapie uzyskania decyzji srodowiskowej
oraz wykupu gruntow pod inwestycj?.

Katalog dzialan jakie moze podejmowac Gmina, aby uzyskac jak najwyzsze
dochody jest bardzo wa^ski (np. najmy, lokowanie wolnych srodkow fmansowych,
sprzedaz zb?dnego mienia, pozyskiwanie srodkow zewnejrznych).

Zainstalowanie wszystkich elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy,
rozwqj turystyki /szereg obiektow zabytkowych na terenie gminy/, wybudowanie
pomostu nad stawem wodnym w Oporowie wraz z jednostkami plywaja^cymi,
pozwoli na rozwoj handlu i using, powstanie m.in. bazy noclegowej, co wplynie
na uzyskiwanie coraz wi^kszych dochodow w latach nast^pnych.

Zaldada si? pozyskanie srodkow z zewnatrz m.in. w zwiq.zku z realizacjq, w latach
2013-2015 przedsie;wzie;cia pn." Budowa sali gimnastycznej z ta^cznikiem
stanowiaca rozbudow? budynku ZS w Oporowie" w postaci dofmansowania
inwestycji sportowych /w przypadku gmin, ktore nie posiadaj^. pemowymiarowej
sali gimnastycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki do 70 % kosztow/, co
przyczyni si? do wzrostu dochodow naszej gminy.

W roku 2013 Gmina Oporow ztozyla wniosek o dofmansowanie realizacji
projektu „ Zapewnienie dost?pu do wysokiej jakosci edukacji przedszkolnej na
terenie Gminy Oporow" w ramach konkursu zamkniejtego z Poddzialania 9.1.1
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, ktory otrzymal pozytywnq. ocen?
formalna^. Program b?dzie realizowany w okresie od stycznia do sierpnia 2014
roku. Budzet w/w projektu stanowi kwot? okolo 174 tys. zh

Zakres wsparcia udziclonego w ramach projektu b^dzie obejmo\val nast^pujace
zadania:

Zadanie 1 - organizacja placu zabaw
Zadanie 2 - dostosowanie pomieszczen przedszkolnych
Zadanie 3 - wyposazenie pomieszczen przedszkolnych

W/w projekt nie jest uj?ty w budzecie na rok 2014.



Uatrakcyjnianie oferty oswiatowej, poprzez wybudowanie pelnowymiarowej sail
gimnastycznej, powstanie ogrodka dydaktycznego, multimedialnych pracowni
ekologicznych oraz planowane otwarcie przedszkola od roku 2014, moze
przyczynic sie_ do wzrostu liczby uczniow /naplyw z gmin osciennych/, a co za
tym idzie wzrost wysokosci subwencji oswiatowej w latach nast^pnych.

Przy braku podejmowania dzialari skutkuja^cych zmniejszaniem wydatkow
biezaeych, Rada Gminy Oporow powinna szukac innych rozwiazan, ograniczac
ulgi w podatkach, co b^dzie mialo wptyw na mozliwosc uchwalania dalszych
budzetow, a tym samym na dalsze funkcjonowanie i rozwqj gminy.

Dokonano oceny posiadanego przez Gmin? mienia komunalnego i wskazano
nieruchomosci, ktore mozna przeznaczyc na sprzedaz w kolejnych latach.

Uj^to w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkosci
dochodow ze sprzedazy mienia.

Dochody majajtkowe ze sprzedazy mienia komunalnego przy uwzgl^dnieniu
przewidywanego wykonania w roku 2013 obrazuje ponizsze zestawienie:

PROGNOZA DOCHODOW MAJATK<>WYCH ZE SPRZEDAZY MTENIA NA LATA :

2013
PRZEWIDYWANE

WVKONANIE

50.000,00

20 1 4

50.000,00

201 5

100.000,00

20 16

100.000,00

201 7

100.000,00

Rok 2014 / 50.000,00 zl/

1. DzialkaNr 91/10 o pow. 0,53 ha obr?b Poborz - 53.230,00 wartosc
szacunkowa - pod dzialalnosc uslugowq.
Na sprzedaz w/w dzialki Rada Gminy wyrazila zgod§, podejmuja^c stosowna_
uchwal?, gmina posiada rowniez wycen^ powyzszej dzialki.

Rok 2015/100.000,00 zi /

1. Dzialka Nr 179 o pow. 0,20 ha obr^b Poborz
szacunkowa - pod dziaialnosc uslugowo- handlowa^
2. Dzialka Nr 91/17 o pow. 0,11 ha obre> Poborz
szacunkowa - budowlano-uslugowa

- 25.000,00 wartosc

- 20.000,00 wartosc



3. Dzialka Nr 91/16 o pow. 0,11 ha obr^b Poborz
szacunkowa - budowlano- uslugowa

4. Dzialka Nr 31 o pow. 0,06 ha obr^b Skorzewa
szacunkowa - budowlano-uslugowa

5. Dzialka Nr 91/12 o pow. 0,16 ha obr^b Poborz
szacunkowa - budowlano-uslugowa

- 20.000,00 wartosc

15.000,00 wartosc

- 25.000,00 wartosc

Rok 2016 /100.000,00 zl/
1. Dzialka Nr 91 / 15 o pow. 0, 79 ha obre_b Poborz - 60,000,00 wartosc

szacunkowa - pod dzialalnosc uslugowq.

20.000,00 wartosc

23.000,00 wartosc

15.000,00 wartosc

2. Dzialka Nr 71 / 5 o pow. 0, 11 ha obr^b Mnich
szacunkowa - pod dzialalnosc budowlano-uslugowa^

3. Dzialka Nr 96 / 3 o pow. 0, 15 ha obre_b Mnich
szacunkowa - pod dzialalnosc budowlano- uslugowa^

4. Dzialka Nr 178 o pow. 0, 20 ha obr^b Poborz -
szacunkowa - pod dzialalnosc uslugowa^

Rok 2017 / 100.000.00 zl/

1. Dzialka Nr 91/11 o pow. 1,38 ha obr$b Poborz
szacunkowa - pod dzialalnosc uslugowq.

WYDATKI :

Wydatki bieza^ce w latach 2014 - 2017 sâ  uzaleznione od zakladanych dochodow
bieza^cych w tych latach. W 2014 r. b?da_ one nizsze od przewidywanego
wykonania za rok 2013 , a w latach 2014-2017 zaklada si$ ich coroczny wzrost.
Wydatki biezace ( bez odsetek i prowizji od pozyczek i kredytow oraz wydatkow
majatkowych ) na lata 2014-2017 przedstawla ponizsze zestawienie :

- 126.190 wartosc

2013
PRZEWIDYWANE

WVKONANIE

6.400.000,00

2 0 1 4

6.217.653,28

-97,15%

2 0 1 5

6.246.752,53

+100,47%

2016

6.321.794,61

+100,96%

2 0 1 7

6.329.039,04

+100,11%



Z uwagi na fakt, ze wydatki biezaee w znacznej mierze zwiazane sa_
z fmansowaniem oswiaty przeprowadzono analize^ dotyczacq. przyznawanej
subwencji oswiatowej jak rowniez ponoszonych wydatkow zwiajzanych z oswiata^
na ktore przyznawana jest subwencja. Gmina ogranicza wydatki w szkolach lecz
i tak musi wygospodarowac duze srodki dla oswiaty. Dzialania zmierzajq.
do zmniejszenia proporcji dofmansowywania ponad cze^sc oswiatowa^ subwencji
ogolnej otrzymywanej z budzetu panstwa przez Gmine_ oraz podejmowane be_dq.
inne dzialania maja^ce na celu znalezienie oszczejdnosci w oswiacie.

Znaczna^ kwot$ stanowiq. rowniez wydatki zwiajzane z funkcjonowaniem J.S.T .
Sâ  to wydatki zwiazane z funkcjonowaniem urz^du gminy, place i pochodne
pracownikow, uslugi i materiaiy, wydatki zwiazane z obslugq, rady gminy,
jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, zapewnieniem dowozenia uczniow
do szkol, utrzymaniem autobusow szkolnych, wodoci^gow wiejskich.

Wydatki zwiazane z obslugq. zadluzenia zostaly wyliczone zgodnie
z harmonogramem splaty zobowii\zan juz zacia^ni^tych oraz planowanych
do zacia^ni^cia w badanym okresie.

ZADANIA 1NWESTYCV.INE - MAJATKQWE

W latach 2013 - 2015 planuje sie^ realizacj^ przedsi^wzi^cia pn. "Budowa sali
gimnastycznej z lajsznikiem stanowiaca rozbudowe^ budynku Zespolu Szkol w
Oporowie".
Jest to zadanie, na ktore nasza gmina b^dzie ubiegac sie; o dofinansowanie ze
srodkow Ministerstwa Sportu i Turystyki. Warunkiem dofmansowania jest brak w
gminie pernowymiarowej sali gimnastycznej. Dofinansowanie moze wyniesc do
70% wartosci kosztorysowej inwestycji.
Realizowane b^da^ rowniez zadania w zakresie przebudowy drog gminnych -

dofinansowanie z Urz^du Marszatkowskicgo moze wyniesc do 50% kosztow
w zakresie przebudowy " Drog dojazdowych do pol ".

Zamierzenia w zakresie wydatkow majatkowych, obejmujace zadania
inwestycyjne na lata 2014-2017, przedstawiaja^si^ nastejaijqco:

Rok 2014 - kwota 1.040.000,00 zl, w tyrn:

a) "Budowa sali gimnastycznej z Ja^cznikiem stanowiaca
rozbudow^ budynku Zespolu Szkol w Oporowie" - 500.000,00 zl

b) Przebudowa drog gminnych i wewne_trznych - 540.000,00 zJ



Rok 2015 - kwota 900.000,00 zl, w tym:

a)"Budowa sali gimnastycznej z la^cznikiem stanowia^ca
rozbudow^ budynku Zespolu Szkol w Oporowie" - 900.000,00 z\k 2016 - kwota 800.000,00 zl, w tym:

a) Wyposazenie Sali gimnastycznej przy Zespole Szkol w Oporowie
b) Przebudowa drog gminnych
c) Przebudowa SUW w Oporowie

Rok 2017 - kwota 650.000,00 zl, wtym:

a) Przebudowa drog gminnych

PRZYCHODY (krcdyty, pozyczki, emisjc obligacii, wolnc srodki )

W latach 2014 - 2017 planuje si? zaci^gni^cie kredytow i pozyczek
dhigoterminowych i tak:
W roku 2014 w kwocie 900.000,00 zl z przeznaczeniem na splate_ wczesniej
zaci^gni^tych zobowia^zan oraz pokrycie planowanego deficytu budzetu
z terminem splaty w latach 2015 - 2019, w zwiajzku z realizacja^ zadan
inwestycyjnych.
W rokn 2015 w kwocie 500.000,00 zl z przeznaczeniem na kontynuacj^ zadania
inwestycyjnego z terminem splaty w latach 2016-2019.

W roku 2016 w kwocie 450.000,00 zl z przeznaczeniem na zadania
inwestycyjne z terminem splaty w latach 2017 - 2019.

W roku 2017 w kwocie 200.000,00 zl z przeznaczeniem na zadanie
inwestycyjnego z terminem splaty w latach 2017- 2019.

Przewiduje si§ przychody z wolnych srodkow na koniec 2013 roku, wynikajaee
z rozliczenia rachunku budzetu w kwocie nie mniejszej niz 400.000,00 zl.

Nie planuje si^ przychodow z emisji obligacji.



RQZCHODY / splaty pozyczck i kredytow /

Stan zadluzcnia na dzien 01 stycznia 2014 stanowic b?dzie kwot? 1.385.679,45 z\
Na przestrzeni roku 2014 zaciaj*ni?te zostana^ pozyczkl i kredyty w kwocie
900.000.00 zl i splacone wczesniej zacia£ni?te zobowia^zania w kwocie
367.346,72 zL Na koniec 2014 roku kwota dlugu wynosic b?dzie 1.918.332,73 zl
co stanowic b?dzie 28,21 % planowanych dochodow ogolem.

Rozchody zwiajzane ze splata^rat kapitalowych zaci^gni^tych kredytow i pozyczek
w latach 2014 - 2019 ksztaituja^si? nast^puja^co:
- w roku 2014 - kwota 367.346,72 z\ w roku 2015 - kwota 503.247,47 z\ w roku 2016 - kwota 608.205,39 zl

- w roku 2017 - kwota 665.960,96 zl
- w roku 2018 - kwota 735.918,91 z\ w roku 2019 - kwota 555.000,00 zl

Srodki na splat? zobowia^zan w roku 2014 beda^ pochodzily z przychodow w
postaci kredytu.
Rozchody w latach 2 0 1 5 - 2 0 1 9 w pierwszej kolejnosci pokrywane
z nadwyzek budzetowych lub wolnych srodkow.

dlugu (raty kapitalowe wraz z odsetkami) dokonywac si? b?dzie w latach
2014 - 2019 na podstawie harmonogramow splat zaci^gni?tych kredytow
i pozyczek w poszczegolnych bankach.
Maksymalny wskaznik splaty zadluzenia w poszczegolnych latach jest
dopuszczalny zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publlcznych.

WYNIK BUDZETU

Planowany wynik budzetu w roku 2014 jest ujemny i stanowi deficyt budzetu
w kwocie 532.653,28 zl.
W latach 2015- 2019 przewiduje si? dodatnie wyniki budzetu, z przeznaczeniem
na splat? wczesniej zaciqgni?tych zobowiazan.

CY RADY

ozefKuras


