
Objaśnienia warto ści przyj ętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Przywidz, na lata 2017-2024  

 
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Przywidz obejmuje lata 2017 - 2024 

ze względu na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.   

 

Dochody 

Przy planowaniu wielkości dochodów na rok 2017  wykorzystano  informację 

Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziałów w podatku dochodowym, 

informacje o kształtowaniu się  PKB  oraz informację  Wojewody o wielkości dotacji. 

Stawki podatki i opłat lokalne  w roku  pozostają na poziome roku 2016.  

W roku 2017 planuje się uzyskanie dochodów bieżących w wysokości  

25.456.2793,- zł. 

Na  lata 2018-2024 ( w stosunku do planu na dzień 30.09.2016r) założono wzrost 

dochodów bieżących średnio  ok 9 %, głównie  z tytułu subwencji ogólnej, dotacji na 

realizacje zadań własnych i zleconych oraz udziału w podatku dochodowym od osób 

fizycznych.  

W zakresie dochodów majątkowych planuje uzyskanie w roku 2017 kwoty 

3.384.854,- zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 730.000,- zł.   

W ramach realizacji projektów z udziałem środków UE w ramach RPOWP na lata 

2014-2020  planuje się pozyskać  środki na  realizację: 

- projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji 

Przywidz” – projekt realizowany jest w latach 2016-2020, dofinansowanie projektu 

wynosi 9.934.887,- zł. 

-  projektu pn. „Przebudowa ulicy Brzozowej w miejscowości Przywidz”, projekt 

realizowany  jest w latach 2016-2017, dofinansowanie projektu  wynosi 754.854,- zł. 

W kolejnych latach wpływy z tytułu sprzedaży mienia  pozostają  na  poziomie:       

rok 2018 – 780.000,-zł, rok 2019 – 430.000,-zł. 

 

 

 

 

 

 



Wydatki 

Wydatki bieżące w roku 2017 planuje się na kwotę 24.830.796,- zł. 

W  zakresie wydatków  na  funkcjonowanie organów jst, uwzględniono wydatki na 

utrzymanie  Rady Gminy oraz Urzędu Gminy. 

 Planuje się  minimalny wzrost wydatków bieżących   corocznie  o ok. 1% do 2%. 

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z wieloletnimi założeniami i kierunkami 

rozwoju gminy. 

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. 

W latach 2017-2024 planuje się wydatki bieżące na poziomie  nie wyższym             

niż uzyskane dochody bieżące.  

  

Wynik bud żetu 

Wynik budżetu gminy w poszczególnych latach kształtuje się następująco : 

- rok 2017 wartości ujemna          2.315.427,- zł, 

- rok 2018 wartości dodatnia           938.600,- zł, 

- rok 2019 wartości dodatnia          873.000,- zł, 

- rok 2020 wartości dodatnia           973.402,- zł, 

- rok 2021 wartości dodatnia        1.077.780,- zł, 

- rok 2022 wartości dodatnia        1.077.780,- zł, 

- rok 2023 wartości dodatnia        1.077.780,- zł, 

- rok 2024 wartości dodatnia        1.609.930,- zł, 

W latach  2017-2024 ze względu na całkowite zaangażowanie środków na wydatki    

i rozchody nie planuje się wolnych środków. W roku 2017 istnieje konieczność 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zaplanowane zadania inwestycyjne. 

 

Rozchody bud żetu 

Rozchody budżetu przeznacza się na spłatę zaciągniętych i planowanych do 

zaciągnięcia kredytów i pożyczek : 

- rok 2017 – 291.400,- zł, (wynikające z zaciągniętych zobowiązań), 

- rok 2018 – 938.600,- zł, (wynikające z zaciągniętych zobowiązań), 

- rok 2019 – 873.000,- zł, (wynikające z zaciągniętych zobowiązań), 

- rok 2020 – 973.402- zł, ( 967.000,-zł,wynikające z zaciągniętych zobowiązań), 

- rok 2021 – 1.077.780,- zł, (720.000,- zł, wynikające z zaciągniętych zobowiązań), 

- rok 2022 – 1.077.780,- zł, (720.000,- zł, wynikające z zaciągniętych zobowiązań), 



- rok 2023 – 1.077.780,- zł, (720.000,- zł, wynikające z zaciągniętych zobowiązań), 

- rok 2024 – 1.609.930,- zł, (721.445,- zł, wynikające z zaciągniętych zobowiązań), 

 

Kwota długu 

Na koniec roku 2016  planowana kwota  długu wyniesie  6.312.845,-zł.  

Kwota długu w kolejnych latach kształtuje się  następująco : 

- rok 2017 – 7.628.272,- zł, 

- rok 2018 – 6.689.672,- zł, 

- rok 2019 – 5.5816.672,-zł, 

- rok 2020 – 4.843.270,- zł, 

- rok 2021 – 3.765.490,- zł, 

- rok 2022 – 2.687.710,- zł, 

- rok 2023 – 1.609.930,- zł. 

 

Przeznaczenie prognozowanej nadwy żki bud żetowej. 

Nadwyżka budżetowa za lata 2018- 2024 zostanie przeznaczone  na spłatę długu  : 

Rok 2018 kwota  938.600,- zł 

Rok 2019 kwota  873.000,- zł, 

Rok 2020 kwota  973.402,- zł, 

Rok 2021 kwota  1.077.780,- zł,  

Rok 2022 kwota 1.077.780,- zł, 

Rok 2023 kwota 1.077.780,-  zł, 

Rok 2024 kwota  1.609.930,- zł. 


