
Projekt

z dnia  14 listopada 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BRODNICA

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2015-2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 885, Nr 938)  oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), 
Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brodnica na lata 2015–2022 wraz z prognozą kwoty 
długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych 
Załącznikiem Nr 2.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w 
latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 
wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych 
w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku 
Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Brodnica Nr XXIX/182/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2014-2020.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Violetta Sternicka
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Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie Dochody ogółem
 Dochody bieżące

 z podatku od
nieruchomości

  z subwencji
ogólnej

1 1.1 1.1.3.1 1.1.4

z tego:
w tym:w tym:

  dochody z tytułu
udziału we

wpływach z podatku
dochodowego od
osób prawnych

  Dochody
majątkowe

1.1.2 1.1.5Lp

Formuła [1.1]+[1.2]

  dochody z tytułu
udziału we

wpływach z podatku
dochodowego od
osób fizycznych

1.1.1

  z tytułu dotacji i
środków

przeznaczonych
na cele bieżące

1.2

  podatki i opłaty

1.1.3

w tym:

  ze sprzedaży
majątku

1.2.1 1.2.2

  z tytułu dotacji
oraz środków

przeznaczonych
na inwestycje

3)

x
x x

x

2015 23 038 783,00 20 981 897,00 2 482 431,00 7 371 981,000,00 2 056 886,004 080 147,00 3 147 177,004 675 299,00 580 300,00 1 476 586,00
2016 23 207 328,00 21 707 328,00 2 615 712,00 7 581 454,000,00 1 500 000,004 392 214,00 3 238 647,004 729 986,00 0,00 1 500 000,00
2017 22 148 603,00 22 148 603,00 2 750 760,00 7 443 471,000,00 0,004 726 653,00 3 271 028,004 885 649,00 0,00 0,00
2018 23 579 180,00 23 579 180,00 2 904 114,00 8 236 200,000,00 0,005 091 049,00 3 303 734,005 060 980,00 0,00 0,00
2019 24 511 937,00 24 511 937,00 3 036 026,00 8 650 897,000,00 0,005 395 392,00 3 336 765,005 183 951,00 0,00 0,00
2020 25 548 245,00 25 548 245,00 3 230 633,00 9 092 916,000,00 0,005 717 928,00 3 370 126,005 362 652,00 0,00 0,00
2021 26 611 913,00 26 611 913,00 3 407 413,00 9 531 164,000,00 0,006 059 746,00 3 403 823,005 550 823,00 0,00 0,00
2022 27 704 117,00 27 704 117,00 3 593 866,00 9 965 087,000,00 0,006 421 998,00 3 437 855,005 748 972,00 0,00 0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech
kolejnych lat. W sytuacji dłuższego  okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Brodnica

z dnia .................... 2014r.
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Strona 2

Wyszczególnienie

Formuła

Lp

Wydatki ogółem

2

[2.1] + [2.2]

 Wydatki bieżące

2.1 2.1.1

z tytułu poręczeń i
gwarancji

z tego:

gwarancje i
poręczenia
podlegające

wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań,
o którym mowa w
art. 243 ustawy

2.1.1.1 2.1.2

   na spłatę przejętych
zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki

zdrowotnej
przekształconego na

zasadach określonych w
przepisach  o działalności
leczniczej, w wysokości w

jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

  wydatki na obsługę
długu

2.1.3 2.1.3.1

odsetki i dyskonto
określone w art. 243

ust. 1 ustawy

 Wydatki majątkowe

2.2

w tym:
w tym:

w tym:
odsetki i dyskonto

podlegające wyłączeniu
z limitu spłaty

zobowiązań, o którym
mowa w art. 243

ustawy, w terminie nie
dłuższym niż 90 dni po
zakończeniu programu,
projektu lub zadania i

otrzymaniu refundacji z
tych środków (bez

odsetek i dyskonta od
zobowiązań na wkład

krajowy)

2.1.3.1.1 2.1.3.1.2

odsetki i dyskonto
podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty
zobowiązań, o którym

mowa w art. 243
ustawy, z tytułu

zobowiązań
zaciągniętych na wkład

krajowy

w tym:

4)

x
x

x

x

x

x

x

x

x

2015 22 762 837,00 19 423 505,00 0,00 0,00 0,00 378 594,00 3 339 332,00378 594,00 0,00 0,00
2016 22 834 975,00 19 434 975,00 0,00 0,00 0,00 352 974,00 3 400 000,00352 974,00 0,00 0,00
2017 20 384 669,00 19 967 614,00 0,00 0,00 0,00 317 698,00 417 055,00317 698,00 0,00 0,00
2018 21 604 068,00 20 511 468,00 0,00 0,00 0,00 235 811,00 1 092 600,00235 811,00 0,00 0,00
2019 22 837 447,00 21 021 638,00 0,00 0,00 x 154 895,00 1 815 809,00154 895,00 0,00 0,00
2020 23 873 753,00 21 559 059,00 0,00 0,00 x 81 473,00 2 314 694,0081 473,00 0,00 0,00
2021 26 333 617,00 22 125 889,00 0,00 0,00 x 16 976,00 4 207 728,0016 976,00 0,00 0,00
2022 27 425 820,00 22 769 928,00 0,00 0,00 x 8 488,00 4 655 892,008 488,00 0,00 0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.
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Strona 3

Wyszczególnienie

4.3.1 4.4 4.4.1

na pokrycie
deficytu
budżetu

Inne przychody
niezwiązane z
zaciągnięciem

długu

na pokrycie
deficytu
budżetu

Formuła

Lp

na pokrycie
deficytu
budżetu

  Kredyty,
pożyczki, emisja

papierów
wartościowych

w tym:

4.2.1 4.3

Przychody
budżetu

 Nadwyżka
budżetowa z lat

ubiegłych
na pokrycie

deficytu
budżetu

 Wolne środki, o
których mowa w
art. 217 ust.2 pkt

6 ustawy

w tym:
z tego:

4
[4.1] + [4.2] + [4.3]

+ [4.4]

4.1 4.1.1 4.2

w tym: w tym:

Wynik budżetu

3

[1] -[2]

x
x

x
x x x x x 5) x x

2015 1 777 145,00 0,00 0,00 1 480 971,00 0,00 0,00 0,000,00 296 174,00275 946,00
2016 1 391 481,00 0,00 0,00 1 391 481,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00372 353,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,001 763 934,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,001 975 112,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,001 674 490,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,001 674 492,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00278 296,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00278 297,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności  kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
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Strona 4

Wyszczególnienie

Spłaty rat
kapitałowych

kredytów i pożyczek
oraz wykup
papierów

wartościowych

w tym łączna kwota
przypadających na

dany rok kwot
ustawowych

wyłączeń z limitu
spłaty zobowiązań,
o którym mowa w
art. 243 ustawy

5.1 5.1.1

z tego:

kwota
przypadających na

dany rok kwot
ustawowych

wyłączeń
określonych w art.
243 ust. 3 ustawy

5.1.1.1

Formuła [5.1.1.1] + [5.1.1.2]
+ [5.1.1.3]

Lp

 Inne rozchody
niezwiązane ze

spłatą długu

5.2

w tym:

Rozchody
budżetu

5

[5.1] + [5.2]

z tego:

kwota
przypadających na

dany rok kwot
ustawowych

wyłączeń
określonych w art.
243 ust. 3a ustawy

5.1.1.2

kwota
przypadających na

dany rok kwot
ustawowych

wyłączeń innych niż
określone w art. 243

ustawy

5.1.1.3

x

x

x x x 6) x

2015 2 053 091,00 775 751,00 775 751,002 053 091,00 0,000,00 0,00
2016 1 763 834,00 0,00 0,001 763 834,00 0,000,00 0,00
2017 1 763 934,00 0,00 0,001 763 934,00 0,000,00 0,00
2018 1 975 112,00 0,00 0,001 975 112,00 0,000,00 0,00
2019 1 674 490,00 0,00 0,001 674 490,00 0,000,00 0,00
2020 1 674 492,00 0,00 0,001 674 492,00 0,000,00 0,00
2021 278 296,00 0,00 0,00278 296,00 0,000,00 0,00
2022 278 297,00 0,00 0,00278 297,00 0,000,00 0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty
wykupu obligacji przychodowych.
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Strona 5

Wyszczególnienie

Lp

Formuła

Kwota długu

6 7

Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez

jednostkę samorządu
terytorialnego

zobowiązań po
likwidowanych i

przekształcanych
jednostkach

zaliczanych do
sektora  finansów

publicznych

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o
której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między
dochodami
bieżącymi a
wydatkami
bieżącymi

Różnica między
dochodami
bieżącymi,

skorygowanymi o
środki     a
wydatkami
bieżącymi,

pomniejszonymi
o wydatki

8.28.1

[1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])

x

7)

8)

8 016 974,00 0,002015 1 558 392,00 1 854 566,00
7 644 621,00 0,002016 2 272 353,00 2 272 353,00
5 880 687,00 0,002017 2 180 989,00 2 180 989,00
3 905 575,00 0,002018 3 067 712,00 3 067 712,00
2 231 085,00 0,002019 3 490 299,00 3 490 299,00

556 593,00 0,002020 3 989 186,00 3 989 186,00
278 297,00 0,002021 4 486 024,00 4 486 024,00

0,00 0,002022 4 934 189,00 4 934 189,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
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Strona 6

Wyszczególnienie

Kwota zobowiązań
związku

współtworzonego przez
jednostkę samorządu

terytorialnego
przypadających do

spłaty w danym roku
budżetowym,

podlegająca doliczeniu
zgodnie z art. 244

ustawy

9.3

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów,

po uwzględnieniu
zobowiązań związku

współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po

uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń

przypadających na
dany rok

9.4

Wskaźnik dochodów
bieżących

powiększonych o
dochody ze sprzedaży

majątku oraz
pomniejszonych o

wydatki bieżące, do
dochodów budżetu,
ustalony dla danego

roku (wskaźnik
jednoroczny)

9.5

Formuła

Lp
(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] -
([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-

[15.1.1])

(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-
[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-

[15.1.1])

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów,

bez uwzględnienia
zobowiązań związku

współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego  i bez

uwzględniania
ustawowych wyłączeń

przypadających na
dany rok.

9.1
([2.1.1.] + [2.1.3.1] +

[5.1] ) / [1]

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty

zobowiązań, o której mowa
w art. 243 ust. 1 ustawy do

dochodów, bez
uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego

przez jednostkę samorządu
terytorialnego, po

uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń przypadających na

dany rok

9.2
(([2.1.1] - [2.1.1.1])

 + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])
+ ([5.1] - [5.1.1]) )

/ ([1] - [15.1.1])

Dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań

określony w art. 243
ustawy, po

uwzględnieniu
ustawowych
wyłączeń,

obliczony w oparciu o
plan 3 kwartału roku

poprzedzającego
pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w

oparciu o średnią
arytmetyczną z 3
poprzednich lat)

9.6
średnia z trzech

poprzednich lat [9.5]
średnia z trzech

poprzednich lat [9.5]

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań

określony w art. 243
ustawy, po

uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
obliczony w oparciu o

wykonanie roku
poprzedzającego

pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w

oparciu o średnią
arytmetyczną z 3
poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu
wskaźnika spłaty

zobowiązań
określonego w art. 243

ustawy, po
uwzględnieniu

zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po

uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
obliczonego w oparciu

o plan 3 kwartałów roku
poprzedzającego rok

budżetowy

Informacja o spełnieniu
wskaźnika spłaty

zobowiązań
określonego w art. 243

ustawy, po
uwzględnieniu

zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po

uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
obliczonego w oparciu

o wykonanie roku
poprzedzającego rok

budżetowy

9.7 9.7.1

[9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4]

x
x

x

x

x

x

9)

x
x x

2015 9,28% 13,48% 13,48%10,55% 7,19% 0,00 7,19% TAK TAK
2016 9,79% 12,64% 12,64%9,12% 9,12% 0,00 9,12% TAK TAK
2017 9,85% 9,47% 9,47%9,40% 9,40% 0,00 9,40% TAK TAK
2018 13,01% 9,64% 9,64%9,38% 9,38% 0,00 9,38% TAK TAK
2019 14,24% 10,88% 10,88%7,46% 7,46% 0,00 7,46% TAK TAK
2020 15,61% 12,37% 12,37%6,87% 6,87% 0,00 6,87% TAK TAK
2021 16,86% 14,29% 14,29%1,11% 1,11% 0,00 1,11% TAK TAK
2022 17,81% 15,57% 15,57%1,04% 1,04% 0,00 1,04% TAK TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.
Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
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Strona 7

Wyszczególnienie

Przeznaczenie
prognozowanej

nadwyżki
budżetowej

Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup

papierów
wartościowych

10 10.1 11.1 11.2 11.3.1 11.3.2

Wydatki bieżące na
wynagrodzenia i
składki od nich

naliczane

Wydatki związane z
funkcjonowaniem
organów jednostki

samorządu
terytorialnego

   bieżące    majątkowe

Formuła

Lp

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki objęte
limitem, o którym
mowa w art. 226

ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3

[11.3.1] + [11.3.2]

11.4

Wydatki
inwestycyjne

kontynuowane

Nowe wydatki
inwestycyjne

11.5

Wydatki majątkowe
w formie dotacji

11.6

z tego:
w tym na:

10)

11)

12) 13)

2015 275 946,00 2 757 198,00 100 800,00 100 000,00275 946,00 100 000,008 061 978,00 800,00 0,00 349 875,00
2016 372 353,00 2 866 185,00 3 409 254,00 3 400 000,00372 353,00 3 400 000,008 121 720,00 9 254,00 0,00 0,00
2017 1 763 934,00 3 007 129,00 9 254,00 0,001 763 934,00 0,008 445 510,00 9 254,00 0,00 0,00
2018 1 975 112,00 3 194 909,00 9 254,00 0,001 975 112,00 0,008 790 497,00 9 254,00 0,00 0,00
2019 1 674 490,00 3 202 929,00 9 254,00 0,001 674 490,00 0,009 109 706,00 9 254,00 0,00 0,00
2020 1 674 492,00 3 317 440,00 8 483,00 0,001 674 492,00 0,009 441 255,00 8 483,00 0,00 0,00
2021 278 296,00 3 403 076,00 0,00 0,00278 296,00 0,009 785 633,00 0,00 0,00 0,00
2022 278 297,00 3 583 861,00 0,00 0,00278 297,00 0,0010 143 338,00 0,00 0,00 0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
    (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
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Wyszczególnienie

 Dochody bieżące
na programy,

projekty lub zadania
finansowane z

udziałem środków,
o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy wynikające
wyłącznie z

zawartych umów na
realizację programu,

projektu lub
zadania

 Dochody
majątkowe  na

programy, projekty
lub zadania

finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy wynikające
wyłącznie z

zawartych umów na
realizację programu,
projektu lub zadania

 Wydatki bieżące na
programy, projekty

lub zadania
finansowane z

udziałem środków,
o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

12.3

finansowane
środkami

określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1

Formuła

Lp

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

  Wydatki bieżące na
realizację programu,
projektu lub zadania

wynikające wyłącznie
z zawartych umów z

podmiotem
dysponującym

środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.3.2

w tym:
w tym: w tym:

w tym: w tym:

14)

2015 472 800,00 472 800,00 979 586,00 979 586,00472 800,00 979 586,00 472 800,00 472 800,00 472 800,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 9 254,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 9 254,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 9 254,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 9 254,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 8 483,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) W pozycji 12.1.1.1,  12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1,  12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a
nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
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Wyszczególnienie

 Wydatki majątkowe
na programy,

projekty lub zadania
finansowane z

udziałem środków,
o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

finansowane
środkami

określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4 12.4.1 12.4.2

  Wydatki majątkowe
na realizację

programu, projektu
lub zadania

wynikające wyłącznie
z zawartych umów z

podmiotem
dysponującym

środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

Formuła

Lp

w tym: Wydatki na wkład
krajowy w związku z
umową na realizację
programu, projektu

lub zadania
finansowanego z

udziałem środków, o
których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy
bez względu na

stopień finansowania
tymi środkami

w związku z już
zawartą umową na

realizację programu,
projektu lub zadania

w tym: Wydatki na wkład
krajowy w związku z

zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r.

umową na realizację
programu, projektu

lub zadania
finansowanego w co

najmniej 60%
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w tym:

w związku z już
zawartą umową na

realizację programu,
projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w
związku z umową na realizację
programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem
środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez

względu na stopień
finansowania tymi środkami

w związku z już
zawartą umową na

realizację programu,
projektu lub zadania

w tym:

12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

15)

2015 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące  dochód, dla których poziom
finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub
zadania.
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Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

 Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez

jednostkę
samorządu

terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i

przekształcanych
samodzielnych

zakładach opieki
zdrowotnej

 Dochody
budżetowe z tytułu
dotacji celowej z

budżetu państwa, o
której mowa w art.
196 ustawy z  dnia
15 kwietnia 2011 r.

o działalności
leczniczej (Dz.U. Nr

112, poz. 654, z
późn. zm.)

 Wysokość
zobowiązań

podlegających
umorzeniu, o którym

mowa w art. 190
ustawy o

działalności
leczniczej

 Wydatki na spłatę
przejętych

zobowiązań
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przekształconego

na zasadach
określonych w
przepisach  o
działalności
leczniczej

 Wydatki na spłatę
przejętych

zobowiązań
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
likwidowanego na

zasadach
określonych w
przepisach  o
działalności
leczniczej

 Wydatki na spłatę
zobowiązań

samodzielnego
publicznego zakładu

opieki zdrowotnej
przejętych do końca

2011 r. na
podstawie

przepisów o
zakładach opieki

zdrowotnej

 Wydatki bieżące na
pokrycie ujemnego

wyniku finansowego
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej

13.713.613.513.413.313.213.1

Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w
związku z zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r. umową na

realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego w
co najmniej 60% środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w związku z już
zawartą umową na

realizację programu,
projektu lub zadania

w tym:

12.8 12.8.1

Wyszczególnienie

Lp

Formuła

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002016 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002017 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002018 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002021 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002022 0,000,00
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Wyszczególnienie

 Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o

których mowa w pkt.
5.1., wynikające

wyłącznie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych

 Kwota długu,
którego planowana
spłata dokona się z

wydatków
budżetu

14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3

 Wydatki
zmniejszające

dług

spłata zobowiązań
wymagalnych z lat

poprzednich, innych
niż w poz. 14.3.3

  związane z
umowami

zaliczanymi do
tytułów dłużnych

wliczanych do
państwowego długu

publicznego

  wypłaty z tytułu
wymagalnych

poręczeń i
gwarancji

Wynik operacji
niekasowych

wpływających na
kwotę długu ( m.in.
umorzenia, różnice

kursowe)

14.4

Formuła

Lp

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
w tym:

x

x

x

x

x

x x

2015 2 053 091,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2016 1 467 640,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2017 1 467 740,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2018 1 400 622,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2019 1 100 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2020 1 100 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

*  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.  Automatyczne wyliczenia danych na
podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy  określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).  Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z
tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne,
informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków
wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć
wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy
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kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i celL.p.
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca od do

Łączne nakłady
finansowe

Okres
realizacji Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)1 3 596 299,00 100 800,00 3 409 254,00 9 254,00 9 254,00 9 254,00

- wydatki bieżące1.a 46 299,00 800,00 9 254,00 9 254,00 9 254,00 9 254,00

- wydatki majątkowe1.b 3 550 000,00 100 000,00 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1 46 299,00 800,00 9 254,00 9 254,00 9 254,00 9 254,00

- wydatki bieżące1.1.1 46 299,00 800,00 9 254,00 9 254,00 9 254,00 9 254,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego - Umożliwienie osobom
będącym w trudnej sytuacji korzystania z
internetu

1.1.1.1 Urząd Gminy Brodnica 2015 2020 46 299,00 800,00 9 254,00 9 254,00 9 254,00 9 254,00

- wydatki majątkowe1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione
w pkt 1.1 i 1.2),z tego

1.3 3 550 000,00 100 000,00 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe1.3.2 3 550 000,00 100 000,00 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Brodnica

z dnia .................... 2014r.
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Limit 2020 Limit
zobowiązań

8 483,00 3 546 299,00

8 483,00 46 299,00

0,00 3 500 000,00

8 483,00 46 299,00

8 483,00 46 299,00

8 483,00 46 299,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 3 500 000,00

0,00 0,00

0,00 3 500 000,00
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Nazwa i celL.p.
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca od do

Łączne nakłady
finansowe

Okres
realizacji Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019

Budowa chodnika z Szabdy do Mszana -
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na
drogach

1.3.2.1 Urząd Gminy Brodnica 2014 2016 480 000,00 50 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00

Budowa drogi Szczuka-Cielęta 3 km -
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu
jazdy drogami gminnymi

1.3.2.2 Urząd Gminy Brodnica 2014 2016 3 070 000,00 50 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00
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Limit 2020 Limit
zobowiązań

0,00 450 000,00

0,00 3 050 000,00
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UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Prognoza dochodów i wydatków,przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu dla Gminy

Brodnica na lata 2015 - 2022.

2. Podstawa prawna.

Art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142,

poz. 159 z późniejszymizmianami), który brzmi:

Art. 18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania

gminy,o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

6)   uchwalanie programów gospodarczych,

Art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.

U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymizmianami), które brzmią:

Art. 226. 1. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku

objętego prognozą co najmniej:

  1)   dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę

długu, gwarancje i poręczenia;

  2)   dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki

samorządu terytorialnego;

  3)   wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

  4)   przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

  5)   przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu

zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;

  6)   kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób

sfinansowania spłaty długu;

  7)   objaśnienia przyjętych wartości.

2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1, wyszczególnia się także:

  1)   kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i

realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3;

  2)   kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z

funkcjonowaniemorganów jednostki samorządu terytorialnego.

3. W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla

każdego przedsięwzięcia:

  1)   nazwę i cel;

  2)   jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanieprzedsięwzięcia;
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  3)   okres realizacji i łączne nakłady finansowe;

  4)   limity wydatkóww poszczególnych latach;

  5)   limit zobowiązań.

4. Przez przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3, należy rozumieć wieloletnie:

  1)   programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a)  programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

b)  umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

  2)   umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

  3)   gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

 Art. 227. 1. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech

kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki

przyjęto limity wydatków,o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4.

2. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniejprognozy finansowej, sporządza się na okres, na

który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

 Art. 228. 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla

zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

  1)   związanych z realizacją zamieszczonychw niej przedsięwzięć;

  2)   z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok

budżetowy.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania

uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania

zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

Art. 230. 1. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniejprognozy finansowej

i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

6. Uchwałę, o której mowa w ust. 2, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie

później niż uchwałę budżetową.

7. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w

sprawie wieloletniejprognozy finansowej, jednocześnienie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

Art. 243. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego

realizacja spowoduje, że w roku budżetowymoraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja

łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

  1)   spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymiw

danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
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  2)   wykupów papierów wartościowych emitowanychna cele określonew art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90

wraz z należnymi odsetkami i dyskontemod papierów wartościowych emitowanychna cele określonew art.

89 ust. 1 i art. 90,

  3)   potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonychporęczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodówogółembudżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich

trzech lat relacji jej dochodówbieżących powiększonycho dochody ze sprzedaży majątku oraz

pomniejszonycho wydatki bieżące, do dochodówogółembudżetu, obliczoną wedługwzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R -     planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w

art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanychna cele określonew

art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

O -     planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art.

90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanychna cele określonew art. 89 ust. 1 i art. 90

oraz spłaty kwot wynikających z udzielonychporęczeń i gwarancji,

D -     dochody ogółembudżetu w danym roku budżetowym,

Db -    dochody bieżące,

Sm -    dochody ze sprzedaży majątku,

Wb -    wydatki bieżące,

n -     rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 -   rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 -   rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 -   rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

2. Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje

się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki

samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane

wynikające ze sprawozdań rocznych.

3. Ograniczenia określonegow ust. 1 nie stosuje się do:

  1)   wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową

zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniemodsetek od tych zobowiązań,

  2)   poręczeń i gwarancji udzielonychsamorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki

samorządu terytorialnegow ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5

Id: 26F50EA9-729B-43F1-A273-FDBEBBA946F7. Projekt Strona 3



Wyszczególnienie Jednostka 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PKB, dynamika realna % 103,7 103,9 104,0 104,0 103,8 103,7 103,4

Dynamika cen towarów i
usług konsumpcyjnych –
średnioroczna

% 102,3 102,3 102,3 102,4 102,4 102,4 102,4

ust. 1 pkt 2

- w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z

tych środków.

4. W przypadku gdy określonew umowie środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nie zostaną

przekazane lub po ich przekazaniu zostanie orzeczony ich zwrot, jednostka samorządu terytorialnego nie może

emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów,pożyczek ani udzielać poręczeń i gwarancji do czasu

spełnienia relacji, o której mowa w ust. 1.

3. Uzasadnieniemerytoryczne. Objaśnienie przyjętych wartości.

Przedstawione niżej objaśnienia dotyczą lat 2016-2022. Wartości w roku 2015 są przyjęte w

wielkościach, jakie są w projekcie budżetu na rok 2015.

WieloletniąPrognozę Finansową opracowano na podstawie wytycznych dotyczących założeń

makroekonomicznychna potrzeby wieloletnichprognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego

sporządzonych przez Ministra Finansów.Wytycznedostępne są na stronie internetowejwww.mf.gov.plw

zakładce ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/sytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-

publiczne/wytyczne.

Podstawowe wskaźniki znajdujące się w wytycznych są następujące

Dochody bieżące możemypodzielić na trzy grupy: dochodywłasne, subwencje i dotacje. Poniżej

zostaną przedstawione założenia, jakie przyjęto do obliczenia poszczególnychźródeł dochodów.

Na dochodywłasne składają się podatki i opłaty lokalne, które są bezpośrednio realizowane przez

gminę i na wysokość, których bezpośredni wpływma Rada Gminy ustalając ich stawki oraz te, które pobiera

bezpośrednio gmina, lecz ich stawki są ustalone w ustawach.

Drugą kategorią są dochody,które na rzecz gminy pobierają a następnie przekazują urzędy skarbowe.

Szczególną kategorią dochodu własnego są udziały w podatku dochodowymod osób fizycznych, które gmina

otrzymuje za pośrednictwemMinisterstwa Finansów.

Do prognozowania dochodówwłasnych przyjęto następujące założenia:

- Sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków – dochody będą rosły o około 3,5% rocznie. Na ten wzrost

złożą się podwyżki cen o wskaźnik inflacji oraz zwiększająca się liczba odbiorców.

- Wpływy z wynajmu sal sportowych oraz świetlic wiejskich – przyjęto, że w okresie prognozy wpływyw

każdym roku wyniosą 54 200 zł.

- Podatek od nieruchomości – dochody będą rosły o około 5,5% rocznie. Złożą się na to wzrost stawek o

prognozowaną inflację oraz powiększająca się baza podatkowa.
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- Podatek rolny – prognozowaniewpływów z podatku rolnego jest trudne ze względu na to, że jego

wysokość zależy od ceny żyta. Przyjęto założenie, że średnia cena skupu żyta w latach 2016-2018 będzie

wynosiła 55 zł za 1 dt. a w latach 2019-2022 52 zł za 1 dt. i że nie będzie przez Radę Gminy obniżana.

- Podatek leśny – Występuje tutaj podobny problem jak w przypadku podatku rolnego z tą różnicą, że

stawka podatku uzależniona jest od ceny drewna. Przyjęto założenie, że w okresie objętym prognozą cena

drewna się nie zmieni.

- Podatek od środków transportowych – dochody będą rosły o 2,5% rocznie.

- Podatki zbierane przez urzędy skarbowe. W tej kategorii mieszczą się takie podatki jak podatek od

działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i

darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych. Przyjęto założenie, że wpływy z tych podatków będą

rosły o 3% rocznie.

- Czynsze i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – przyjęto, że w okresie prognozy wpływyw każdym

roku wyniosą 94 680 zł..

- Opłaty lokalne. W tej kategorii mieszczą się: opłata adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego,

skarbowa, za zezwoleniena sprzedaż napojów alkoholowych, eksploatacyjna, za gospodarowanie

odpadami komunalnymi.Przyjęto założenie, że w latach 2016-2018 dochody będą rosły o 1,5% rocznie a

w latach 2019-2020 będą na poziomie z roku 2018.

- Odsetki od wpłat po terminie oraz od środków znajdujących się na rachunkach bankowych – przyjęto, że

w okresie prognozy wpływyw każdym roku wyniosą 65 500 zł.

- Udziały w podatku dochodowymod osób fizycznych. Na lata 2016 i 2018 przyjęto, że wpływy do

budżetu państwa będą rosły o 5,5%, a w latach 2019-2020 o 4,5% i że udział gminyw tym podatku w

tym okresie będzie rósł o 2% rocznie.

Jednym z głównych źródeł dochodówGminy Brodnica jest subwencja ogólna. Subwencja ogólna

składa się z części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej.

Wysokość subwencji oświatowej uzależniona jest od liczby uczniów przeliczeniowychotrzymanej

przez zastosowanie zróżnicowanychwag dla wybranych kategorii uczniów i określonych typów i rodzajów

szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającegostopnie awansu zawodowegonauczycieli oraz

finansowego standardu podziału subwencji ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej. Z kolei standard

finansowy zależy od kwoty subwencji oświatowej zapisanej w budżecie państwa, wagowej liczbie uczniów w

Polsce oraz od stosunku uczniów uczęszczających do szkół wiejskich i miejskich. Z powyższego jasno

wynika, że gmina nie jest w stanie przewidziećwysokości subwencji oświatowej w latach przyszłych.

Również analizując lata przeszłe trudno doszukać się jakiegoś wyraźnego trendu. Subwencja oświatowa w

latach minionychrosła od 0,19% do 13,28% rocznie. Do prognozy przyjęto, że subwencja oświatowa będzie

rosnąć w latach przyszłych o 4% rocznie.

Wysokość subwencji wyrównawczej zależy od wielkości dochodu podatkowego na głowęmieszkańca

w kraju (wskaźnik Gg) oraz w gminie (wskaźnik G) i od liczby mieszkańcóww gminie.

Szacowania wielkości subwencji wyrównawczejw latach 2016 – 2020 dokonano na podstawie założeń
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przyjętych do obliczania dochodówpodatkowych oraz, że liczba ludności będzie rosła o 1,5% rocznie.

Wysokość subwencji równoważącej zależy od wielu czynników trudnych do prognozowania. Z uwagi

na trudność rzetelnego przewidywania oraz niewielkąkwotę tej subwencji (w roku 2015, 34 338 zł) przyjęto,

że będzie rosła o 1% rocznie.

Dotację są specyficznymdochodem,ponieważ gmina nie może nim dysponować w sposób dowolny.

Dochód uzyskany z dotacji musi być przeznaczony na cel, który wskazał donator.

Dlatego prognozowanie dotacji nie jest zbyt istotne dla prognozy. Ewentualne zwiększenieosiągniętych

dochodówz tego źródło powoduje automatycznie zwiększeniewydatków,które daną dotacją są finansowane.

W wieloletniejprognozie finansowejwpływy z tytułu dochodówmajątkowych zostały zaplanowane w

roku 2015 i pochodzą ze sprzedaży majątku oraz dotacji pozyskanych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dochodymajątkowe planowane do uzyskania w roku 2015 zostały opisane w uzasadnieniu do uchwały

budżetowej. Natomiast dochódmajątkowy w roku 2016 związany jest z budową drogi Szczuk-Cielęta, na

którą planuje się pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa.

Opierając się na prognozie inflacji przyjęto do obliczeń, że wydatki rzeczowew latach 2016-2022 będą

rosły o wysokość inflacji. Natomiast wydatki na wynagrodzenia i pochodne będą rosły w latach 2016-2022 o

1,5 punkty procentowe ponad inflację. Wyjątkiemod tej reguły są:

- wydatki na prowadzenie szkół (bez przedszkoli i dowożenia) gdzie przyjęto założenie, że wydatki w roku

2015 będą większe o kwotę 1 070 000 zł od otrzymywanej subwencji oświatowej i ta różnica będzie rosła

o 1% rocznie przy zachowaniu proporcji międzywydatkami na wynagrodzenia i pochodne oraz

wydatkami rzeczowymi,

- wydatki finansowane dotacjami gdzie przyjęto założenie, że wydatki są równe otrzymywanymdotacjom,

- wydatki na obsługę długu (odsetki) obliczono na podstawie podpisanych umów przy założeniu, że w

okresie prognozy nie ulegnie zmianie wysokość stóp procentowych na rynku międzybankowym,które są

podstawą do ustalania wysokości oprocentowania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i

pożyczek oraz wyemitowanychobligacji

W roku 2015 wydatki majątkowe przyjęto w wysokości, jaka jest w projekcie budżetu na 2015 rok. W

latach 2017-2022 ich wielkość prognozowanow taki sposób, żeby osiągnąć nadwyżkę budżetową w

wysokości wystarczającej na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

Nadwyżki budżetowewypracowywanew latach 2016-2022 przeznacza się na spłatę rat pożyczek i

kredytów oraz wykup obligacji.

Przychody zaplanowano w roku 2015 w wysokości 1 777 145 zł, które pochodzić będą z wolnych

środków, jako nadwyżki środków pieniężnychna rachunku bieżącym budżetu gminywynikające z rozliczeń

kredytów i pożyczek z lat ubiegłychw wysokości 296 174 zł i z kredytów i pożyczek w wysokości

1 480 971 zł oraz w roku 2016 w wysokości 1 391 481 zł, które pochodzić będą z kredytów i pożyczek.

Posłużą one wykupowiwyemitowanychobligacji oraz spłacie rat kredytów i pożyczek. Rozchody planuje się

w wysokościach i terminach wynikających z podpisanych umów.Natomiast nowo zaciągnięty kredyt planuje

się spłacać w latach 2016-2022.
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4. Ocena skutków regulacji

Uchwała pozwala Wójtowi zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy na przedsięwzięcia

wymienionew załączniku nr 2 do uchwały.
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