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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr III/13/2014. 

Rady Gminy Skarżysko Kościelne 
 z dnia 30 grudnia 2014  r. 

Objaśnienia wartości przyj ętych w wieloletniej prognozie finansowej 
na lata 2015 – 2028 Gminy  Skarżysko Kościelne 

 
Uwagi ogólne: 
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2028 przyjęto dochody i wydatki na 2015 
rok w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok. Przyjęto założenie że 
zmianie w stosunku do roku 2015 ulegną kwoty dochodów  w latach 2016-2018.  Wydatki 
bieżące w latach 2016 – 2017 muszą być w dalszym ciągu ograniczane. Wzrost wydatków 
planowany  jest w  2018. Od roku 2019 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków 
uznając, że planowanie ich wzrostu w kolejnych latach obarczone jest zbyt dużym ryzykiem 
błędu.   
 
Dochody: 
Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem dochodów z tytułu udziału we 
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatków i opłat ( w tym 
podatek od nieruchomości), subwencji ogólnej dotacji i środków przeznaczonych na cele 
bieżące.  Pozostałe dochody ujęto na podstawie deklaracji podatkowych, aktów prawa 
miejscowego, z uwzględnieniem analizy wykonania poszczególnych dochodów za lata 
poprzednie. W 2015 roku i w 2016 roku założono wzrost dochodów bieżących  z tytuł 
planowanego do pozyskania podatku od nieruchomości od infrastruktury kanalizacyjnej 
wybudowanej na terenie gminy Skarżysko Kościelne przez Spółkę MPW i K., jak również 
przez Gminę Skarżysko Kościelne oraz od wykonywanych przyłączy. Przyjęto ostrożne 
wskaźniki wzrostu w latach 2016-2018 w stosunku do roku poprzedniego, które nie 
przekraczają 1,03 %. Zakłada się wzrost podatków i opłat lokalnych co najmniej o wskaźniki 
inflacji oraz     zwiększony nacisk na windykację należności z podatków i opłat.  
W zakresie dochodów majątkowych w latach 2015 i 2018  zaplanowano dotacje majątkowe 
wynikające z zawartych umów,   złożonych    wniosków i planowanych inwestycji z 
możliwym do pozyskania  współfinansowaniem zewnętrznym.  Dochody ze sprzedaży 
majątku przyjęto na podstawie danych uzyskanych z  geodezji i gospodarki mieniem 
gminnym. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem 
działek  zaplanowano niewielki wpływ dochodów z tytułu sprzedaży  w  roku 2015. 
 
Wydatki: 
W roku 2015 w wydatkach bieżących ujęto zadanie realizowane w ramach POKL  w kwotach 
odpowiadających zawartej umowie ( zakończenie w I kw.). Pozostałe wydatki bieżące ujęto w 
budżecie  w wyniku szczegółowej analizy wykonania za III kwartał 2014 roku. W latach 2015 
do 2017 przewidywane wydatki bieżące ulegają nieznacznemu zmniejszeniu, wymusza to 
konieczność zmian finansowania oświaty oraz znacznego dalszego zmniejszania wszystkich 
wydatków bieżących . 
Mając na uwadze zadłużenie Gminy oraz realizację planowanych dalszych inwestycji  
konieczne są do podjęcia działania, które spowodują znaczne  ograniczenia wszystkich  
wydatków bieżących, zwłaszcza w oświacie.  
 
Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – założono, że wynagrodzenia w latach 
2015-2018 wzrastać będą o wskaźnik nie przekraczający 0,08 % uwzględniając wypłaty 
nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakładając, że utrzymane zostaną 
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ustawowe obowiązki gminy wobec nauczycieli (w tym: wypłata jednorazowych dodatków 
wyrównawczych). Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmują 
wydatki bieżące  planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin (miast  i miast na prawach 
powiatu)” i 75023 „Urzędy  Gmin (miast  i miast na prawach powiatu)”– założono  niewielki  
wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach. 
Wydatki majątkowe na lata 2015-2019 zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane            
w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Jednocześnie 
należy zaznaczyć, że z uwagi na sytuację finansową, konieczne jest rozłożenie w czasie  
planowanych wcześniej przedsięwzięć. 
W   2015 roku planuje się wydatki majątkowe związane m.in. z dalszą  budową sieci 
kanalizacji sanitarnej ,  przebudową dróg gminnych, pomocą finansową dla powiatu 
skarżyskiego , wniesieniem udziałów  do MPWiK oraz realizacją inwestycji rocznych w tym 
zadań w ramach funduszu sołeckiego . 
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej wykazano projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych, 
kontynuowane pozostałe zadania inwestycyjne, dowóz dzieci do gimnazjum, oświetlenie 
uliczne,  zimowe utrzymanie dróg itp. 
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów 
zaciągniętych i przewidzianych do zaciągnięcia.  
Nie przewiduje się  udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego 
tytułu. 
 
Przychody 
Planuje się, że gmina będzie zaciągała kredyt w roku 2015, w tym   na pomoc finansową dla 
powiatu skarżyskiego oraz na wniesienie udziałów do MPWiK. 
 
Rozchody 
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów            
oraz hipotetycznych rat kredytów przewidzianych do zaciągnięcia, w tym przy uwzględnieniu 
możliwości spłat rat określonych art. 243 ufp. Ponieważ przyjęte spłaty  rat  kapitałowych 
wynikające z zawartych umów nie pozwalają na zachowanie wskaźnika ustawowego dla roku 
od 2017 do 2018, zaplanowano  nowe spłaty rat  w oparciu o zapisy w umowach 
dopuszczające ich zmianę.  Zachowany został końcowy termin spłaty kredytu.  
W przypadku braku akceptacji przez bank zaproponowanych warunków spłaty zostanie 
ogłoszony przetarg na kredyt konsolidacyjny.  
 
Wynik bud żetu 
Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją  „Wydatki”.  
 
Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki. 
Deficyt w roku 2015  finansowany będzie przychodami z kredytów. Planowana nadwyżka 
budżetu w latach następnych przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. 
 
Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy           
o finansach publicznych.  
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług                     
z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.  
Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) będzie finansowana                   
z nadwyżki budżetowej.  
Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się pozytywnie. 


