
 1 

                                                                                            Załącznik Nr 3 

do Uchwały Rady Gminy 

                                                                                        Nr …/…/… 

                                                                                           z dnia ……… 

 

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 

                    GMINY OPORÓW  NA LATA  2020 - 2023 

 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Oporów  na lata 2020 - 2023 oraz 

prognozę kwoty długu gminy na lata 2020 - 2025 opracowano w oparciu  

o obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności o ustawę z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych. 

Plan finansowy na 2020 rok został opracowany na podstawie otrzymanych 

informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziału w podatku 

dochodowym od osób fizycznych, Łódzkiego  Urzędu Wojewódzkiego 

i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidzianych 

do osiągnięcia dochodach własnych z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie 

oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy.  

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku 

oraz pomoc finansową z UE. 

 

DOCHODY : 

Założono  wzrost dochodów ogółem w tym:  bieżących w latach 2020 - 2023. 

 

Dochody bieżące dla gminy Oporów na lata 2019 - 2023 ( przy porównaniu 

wysokości dla danego roku z rokiem poprzednim, a dla roku 2020 

z przewidywanym wykonaniem za  rok 2019 ) obrazuje poniższe zestawienie :  

2019 

PRZEWIDYWANE 

WYKONANIE 

 

 

2 0 2 0 

 

2 0 2 1 

 

2 0 2 2 

 

2 0 2 3 

 

10.700.000,00 

 

 

10.751.000,00 

 

10.960.000,00 

 

11.160.000,00 

 

11.400.000,00 

 

% 

 

                 

+100,48% 

 

+101,94% 

 

+101,83% 

 

+102,15% 

 

 

Szacuje się wzrost dochodów  w latach 2020 - 2023, w tym odpowiednio: 

 

   w 2020 roku    zaplanowano m.in.  wpływy z podatków i opłat, subwencji, 

dotacji, udziałów w podatku dochodowym  i innych dochodów oraz wzrost 

dochodów bieżących, m.in. z dotacji na zadania bieżące, przy czym dotacja na 

realizację Programu Rządowego „ Rodzina 500 Plus” 2.482.227,00 zł a na 

realizację programu „Dobry start” w kwocie 83.963,00 zł. 
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 w 2021 roku planuje się wpływ podatku od  nieruchomości ,   wpływy  

z  podatków i opłat, subwencji, dotacji, udziałów w podatku dochodowym i inne 

dochody , w tym dotacja w zakresie realizacji Programu Rządowego  

„ Rodzina 500 Plus” stanowi  kwotę 2.500.000,00 zł 

 

  w 2022 roku   zaplanowano wpływ podatku od nieruchomości,  podatków  

i opłat lokalnych, subwencji, dotacji na zadania bieżące i zlecone, udziałów  

w podatkach, przy czym dotacja w zakresie realizacji Programu Rządowego  

„ Rodzina 500 Plus” stanowi kwotę 2.500.000,00 zł 

 

  w 2023 roku   zaplanowano wpływ podatku od nieruchomości,  podatków  

i opłat lokalnych, subwencji, dotacji na zadania bieżące i zlecone, udziałów w 

podatkach, przy czym dotacja  w zakresie realizacji Programu Rządowego 

 „ Rodzina 500 Plus” stanowi  kwotę 2.500.000,00 zł 

 

W latach 2020 - 2023 założono szacunkowe dochody bieżące gminy od 4 siłowni 

wiatrowych z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości  około 212 tys. zł 

rocznie. Wysokość tej kwoty planuje się  w oparciu o deklaracje podatkowe 

złożone do Urzędu Gminy Oporów.  

 

Katalog działań jakie może podejmować Gmina, aby uzyskać jak najwyższe 

dochody jest bardzo wąski (np. najmy, lokowanie wolnych środków finansowych, 

sprzedaż  mienia, pozyskiwanie środków zewnętrznych).  

 

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego i  wskazano 

nieruchomości, które można przeznaczyć  na sprzedaż w kolejnych latach.  

 

Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości 

dochodów ze sprzedaży mienia.  

 

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego przy uwzględnieniu 

przewidywanego wykonania w roku 2019 obrazuje poniższe zestawienie: 

 
PROGNOZA  DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZE SPRZEDAŻY MIENIA NA LATA : 

 

2019 
PRZEWIDYWANE 

WYKONANIE 

 

 

2 0 2 0 

 

2 0 2 1 

 

2 0 2 2 

 

2 0 2 3 

 

3.000,00 

 

 

40.000,00 
 

- 
 

- 
 

- 

 

Rok   2020  -  40.000,00 zł 

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego w roku 2020 planuje się 

w wysokości 40.000,00 zł - do sprzedaży przeznaczy się następujące działki: 
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    1.  Działka Nr 71/4     o pow. 0,11  ha  obręb Mnich    -   20.000,00 wartość 

szacunkowa - pod zabudowę mieszkaniową 

    2.  Działka Nr 71/5    o pow. 0,11  ha  obręb Mnich    -   20.000,00 wartość 

szacunkowa - pod zabudowę mieszkaniową 

 

Również w roku 2020 zaplanowano  dochody majątkowe w kwocie 740.000,00  zł  

jako środki finansowe przyznane na realizację operacji w latach 2017 - 2019, z 

udziałem środków UE, na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 000044 - 

65150- UM 0500112/17 z dnia 25 lipca 2017 r. zawartej pomiędzy Samorządem 

Województwa Łódzkiego a Gminą Oporów (gospodarka wodno - ściekowa). 

 

Zgodnie z w/w umową wniosek o płatność będzie składany w terminie do końca 

miesiąca stycznia 2020 roku.  Przekazanie środków  nastąpi więc w 2020 roku.  

 

W latach  następnych nie planuje się dochodów majątkowych pochodzących z 

płatności unijnych oraz ze sprzedaży majątku. 

 

WYDATKI : 

 

Wydatki bieżące w latach 2020 - 2023 są uzależnione od zakładanych dochodów 

bieżących w tych latach.  

 

W zakresie wydatków bieżących przez ostatnie kilka lat następowało ich 

zmniejszanie. Na generowanie oszczędności wpływ miały m. in: 

-  zmniejszenie zatrudnienia na stanowiskach konserwatorów wodociągów i 

pracowników administracji 

-  zabezpieczenie dowozu uczniów do szkół przez inny podmiot, w wyniku czego 

gmina, przy zmniejszeniu wydatków bieżących na zadanie, ( wypłata 

wynagrodzenia dla 1 kierowcy autobusu szkolnego przez okres 2 miesięcy w 

roku), pozyskuje  dochody z wynajmu autobusów szkolnych 

- likwidacja GZOPO, w tym  1 etat włączony do struktur gminy 

-  zmniejszenie dotacji dla instytucji kultury - 1 etat zamiast 2 

- wynegocjowanie niższych opłat za ochronę mienia, usługi informatyczne, opłaty 

telekomunikacyjne. 

 

Pomimo generowania oszczędności, wygaszenia gimnazjum i tak następuje 

wzrost wydatków bieżących. 

Wpływ na zwiększenie wydatków mają m. in.: 

- wzrost, o ok. 15% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli od roku 2019 w 

związku z tym również wzrost składek na ubezpieczenie społeczne, 

automatycznie wzrost m. in. dodatku stażowego, dodatku wiejskiego i innych  

- wzrost płacy minimalnej od 01.01.2020 r. do kwoty 2.600,00 zł    

- urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli i z tego względu zwiększenie 

zatrudnienia w oświacie  
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- zwiększenie kwoty odpisu na zakładowy fundusz socjalny od 01.01.2020 roku 

- wypłata świadczeń 500+ na każde dziecko ( wzrost wydatków w porównaniu do 

roku 2019   o kwotę ok.1 mln. zł.) 

 

 Znaczącą kwotę w wydatkach bieżących stanowią również wydatki na wypłatę 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dodatku wiejskiego  dla 

nauczycieli oraz wydatki obligatoryjne związane z funkcjonowaniem urzędu 

gminy, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatki związane z 

obsługą rady gminy, jednostek organizacyjnych,  instytucji kultury, zapewnieniem 

dowozu uczniów do szkół, utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych, 

wodociągów wiejskich oraz pełnowymiarowej sali gimnastycznej, boiska 

wielofunkcyjnego, świetlic wiejskich ( gminnych), siłowni plenerowych i placów 

zabaw a także wypłata świadczeń 500+ na każde dziecko. 

 

Wydatki bieżące  na lata 2020 - 2023 przedstawia poniższe zestawienie :  
 

2019 
PRZEWIDYWANE 

WYKONANIE 

 

 

2 0 2 0 

 

2 0 2 1 

 

2 0 2 2 

 

2 0 2 3 

 

9.200.000,00 
 

 

 

9.696.553,24 
 

9.798.061,24 
 

9.933.061,24 
 

10.018.061,24 

 

 
+105,40% +101,05% +101,37% +100,86% 

 

Z uwagi na fakt, że wydatki bieżące w znacznej mierze związane są 

z finansowaniem oświaty przeprowadzono analizę dotyczącą przyznawanej 

subwencji oświatowej jak również ponoszonych wydatków związanych z oświatą, 

na które przyznawana jest subwencja. Gmina ogranicza wydatki w szkołach lecz 

i tak musi wygospodarować duże środki dla oświaty. Działania zmierzają 

do zmniejszenia proporcji dofinansowywania ponad część oświatową subwencji 

ogólnej otrzymywanej z budżetu państwa przez Gminę oraz podejmowane będą 

inne działania mające  na celu znalezienie oszczędności w oświacie.  

 

Wydatki związane z obsługą zadłużenia ( odsetki od kredytów i pożyczek) zostały 

wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań zaciągniętych.  

 

Wydatki bieżące w zakresie realizacji Programu Rządowego „ Rodzina 500 

Plus” zaplanowano następująco: 

 

  Rok 2020    2.482.227,00 zł 

  Rok 2021    2.500.000,00 zł 

  Rok 2022    2.500.000,00 zł 

  Rok 2023    2.500.000,00 zł 
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ZADANIA INWESTYCYJNE/ MAJĄTKOWE  -  1.300.000,00 zł 

 

W roku  2020 będzie kontynuacja realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

UE, w tym:  

 

1. ” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  

 w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego  

 -  Etap III ”                                                                -     200.000,00 zł 

 

W WPF, w roku 2020, określono limit wydatków   dla w/w   przedsięwzięcia 

 w wysokości 200.000,00 zł. 

 

W zakresie zadań jednorocznych nastąpi: 

 

    1. Przebudowa dróg gminnych                                        -    500.000,00 zł 

    2. Przebudowa dróg wewnętrznych                                 -    600.000,00 zł 

 

Zamierzenia w zakresie wydatków majątkowych, obejmujące  

zadania inwestycyjne na lata 2021 - 2023,  przedstawiają się następująco: 

 

 Rok  2021  -   kwota   710.000,00 zł,  w tym:  

 

1. Przebudowa  dróg gminnych i wewnętrznych     -   710.000,00 

                                  

  Rok  2022  -  kwota   900.000,00 zł, w tym: 

                    

1. Przebudowa  dróg gminnych  i wewnętrznych    -    900.000,00 

 

 Rok  2023   -  kwota  1.130.000,00 zł, w tym: 

 

1. Przebudowa dróg gminnych  i wewnętrznych     -  1.130.000,00                  

                 

        

PRZYCHODY  (kredyty, pożyczki, emisje obligacji, wolne środki ) 

W roku  2020 nie  planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.  

W latach 2021 - 2025 także nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek. 

Nie planuje się również  przychodów z  emisji obligacji. 

 

ROZCHODY ( spłaty pożyczek i kredytów ) 

 

Stan zadłużenia na dzień 01 stycznia 2020 stanowić będzie kwotę 2.058.444,00 zł, 

tj. 17,85 % planowanych dochodów ogółem.  

Na przestrzeni roku 2020  spłacone zostaną wcześniej zaciągnięte zobowiązania  

w kwocie 534.446,76 zł.  Na koniec 2020 roku zadłużenie gminy wynosić będzie 

1.523.997,24 zł. 
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Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych ( bez odsetek )  w latach  

2020 - 2025 kształtują się następująco: 

 

  -    w roku 2020   -   kwota     534.446,76 zł   

  -    w roku 2021   -   kwota     451.938,76 zł   

  -    w roku 2022   -   kwota     326.938,76 zł   

  -    w roku 2023   -   kwota     251.938,76 zł   

  -    w roku 2024   -   kwota     251.938,76 zł   

  -    w roku 2025   -   kwota     241.242,20 zł   

 

Środki na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek  ( rozchody)  

w roku 2020 będą pochodziły z planowanej nadwyżki budżetu. 

Rozchody ( spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, bez odsetek) w latach 2021 

- 2025   w pierwszej kolejności pokrywane będą z  nadwyżek budżetowych oraz  

wolnych środków. 

Spłatę  rat kapitałowych  wraz z odsetkami gmina  dokonywać  będzie  w latach 

2020 - 2025 na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów 

i pożyczek. Odsetki od kredytów i pożyczek stanowią wydatki bieżące budżetu w 

zakresie obsługi długu gminy.  

Maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia w poszczególnych latach jest 

dopuszczalny zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

 

 WYNIK  BUDŻETU 

Planowany wynik budżetu w roku  2020 jest dodatni i stanowi nadwyżkę 

budżetu w kwocie  534.446,76 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań. 

W latach 2021 - 2025 przewiduje się dodatnie wyniki budżetu, z przeznaczeniem 

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

 


