
Objaśnienia warto ści przyj ętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Przywidz, na lata 2020-2030  

 
 

 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Przywidz obejmuje lata            

2020 – 2030, ze względu na okres zaciągniętych do  2030 roku kredytów i pożyczek.   

 

 

Dochody 

Przy planowaniu wielkości dochodów na rok 2020  wykorzystano  informację 

Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziałów w podatku dochodowym, 

informacje o kształtowaniu się  PKB  oraz informację  Wojewody o wielkości dotacji 

na realizację zadań własnych i zleconych. 

W roku 2020 planuje się uzyskanie dochodów bieżących w wysokości 29.072.405,-zł 

Na  lata 2021-2030 założono wzrost dochodów bieżących średnio 3 % - 6%,  

głównie  z tytułu subwencji ogólnej, dotacji na realizację zadań własnych i zleconych 

oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W latach 2024-2030 

planowane dochody pozostają na tym samym poziomie. 

W zakresie dochodów majątkowych planuje się uzyskanie w roku 2020 kwoty 

16.214.066,- zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 922.836,- 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 w latach 2016-2021, dofinansowanie projektu 

wynosi 5.662.350,- zł, 

- projektu pn. „Eko energia od Somonina aż po Przywidz” – projekt realizowany w 

latach 2018-2020, montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy, 

dofinansowanie projektu wynosi 6.930.157,- zł, 

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

rok 2021- 550.000,- zł, rok 2022 –  800.000,- zł, 2023 - 500.000,- zł, 2024 – 

100.000,- zł. 

 

 

 



Wydatki 

Wydatki bieżące w roku 2020 planuje się na kwotę 28.807.920,- zł. 

Planuje się  minimalny wzrost wydatków bieżących   corocznie  o ok. 2% do 3%. 

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z wieloletnimi założeniami i kierunkami 

rozwoju gminy. 

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. 

W latach 2020-2030 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 2020 wartości ujemna             5.287.000,- zł, 

- rok 2021 wartości ujemna             1.100.000,- zł, 

- rok 2022 wartości dodatnia           1.820.000,- zł, 

- rok 2023 wartości dodatnia           2.306.000,- zł, 

- rok 2024 wartości dodatnia           2.879.800,- zł, 

- rok 2025 wartości dodatnia           2.779.800,- zł, 

- rok 2026 wartości dodatnia           2.779.800,- zł, 

- rok 2027 wartości dodatnia           1.779.800,- zł, 

- rok 2028 wartości dodatnia           1.279.800,- zł, 

- rok 2029 wartości dodatnia           1.279.800,- zł, 

- rok 2030 wartości dodatnia              230.000,- zł, 

 

W latach  2020-2030 ze względu na całkowite zaangażowanie środków na wydatki    

i rozchody nie planuje się wolnych środków.  

 

Rozchody bud żetu 

Rozchody budżetu przeznacza się na spłatę zaciągniętych i planowanych                

do zaciągnięcia kredytów i pożyczek : 

- rok 2020 – 1.531.000,- zł, (wynikające z zaciągniętych zobowiązań), 

- rok 2021 – 2.040.000,- zł, (720.000,- zł, wynikające z zaciągniętych zobowiązań), 

- rok 2022 – 1.820.000,- zł, (720.000,- zł, wynikające z zaciągniętych zobowiązań), 

- rok 2023 – 2.306.000,- zł, (720.000,- zł, wynikające z zaciągniętych zobowiązań), 

- rok 2024 – 2.879.800,- zł, (720.000,- zł, wynikające z zaciągniętych zobowiązań), 



- rok 2025 –    2.779.800,- zł, 

- rok 2026 –    2.779.800,- zł, 

- rok 2027 –    1.779.800,- zł, 

- rok 2028 –    1.279.800,- zł, 

- rok 2029 –      230.200,- zł, 

 

Kwota długu 

Na koniec roku 2020  planowana kwota  długu wyniesie  16.035.000,- zł.  

 

Przeznaczenie prognozowanej nadwy żki bud żetowej. 

Nadwyżka budżetowa za lata 2022- 2030 zostanie przeznaczone  na spłatę długu. 

 

 


