
UCHWAŁA NR III/25/2015
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 5941)), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz.8852)) Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowa Dęba wraz z prognozą kwoty długu na 
lata 2015 – 2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej w brzmieniu stanowiącym 
załącznikNr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas 
nieokreślony w zakresie:
1) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej,
2) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
3) dostawy gazu z sieci gazowej,
4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na 
czas określony w tym w 2016 roku do kwoty - 2.000.000,-zł.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do przekazywania uprawnień kierownikom 
jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których 
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
1) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej,
2) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
3) dostawy gazu z sieci gazowej,
4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIX/359/2014 Rady Miejskiej w Nowej z dnia 29 stycznia 2014 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba z późniejszymi zmianami.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.
§ 9. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2013 r. poz.645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 
379 i 1072

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646 oraz 
z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

 
Przewodniczący Rady

Wojciech Serafin
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Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Dęba na lata 2015-2025                                                                                                                        
Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa
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4)
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[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - 
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1 750 000,000,00 3 853 918,0023 055 201,00 0,00 2 445 000,00 253 000,00
700 000,003 214 046,00 700 000,0023 200 000,00 0,00 2 915 954,00 120 000,00

0,003 514 046,00 0,0023 600 000,00 0,00 2 654 686,00 120 000,00
0,003 114 046,00 0,0024 000 000,00 0,00 4 215 954,00 120 000,00
0,003 314 046,00 0,0024 400 000,00 0,00 4 915 954,00 120 000,00
0,003 593 166,00 0,0024 800 000,00 0,00 5 636 834,00 120 000,00
0,00834 046,00 0,0025 300 000,00 0,00 8 514 046,00 120 000,00
0,00884 046,00 0,0025 800 000,00 0,00 8 580 000,00 120 000,00
0,00884 046,00 0,0026 400 000,00 0,00 8 861 908,00 120 000,00
0,00884 046,00 0,0026 900 000,00 0,00 9 404 119,00 120 000,00
0,001 033 165,00 0,000,00 0,00 9 594 725,00 120 000,00
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Strona 1

kwoty w 
zł

Nazwa i celL.p.
Jednostka 

odpowiedzialna lub  
koordynująca od do

Łączne nakłady 
finansowe

Okres 
realizacji Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 

zobowiązań

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)1 3 030 000,00 1 750 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące1.a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe1.b 3 030 000,00 1 750 000,00 700 000,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 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 tego1.3 3 030 000,00 1 750 000,00 700 000,00 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 3 030 000,00 1 750 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00
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Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba
na lata 2015-2025

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki
samorządu terytorialnego przez jej organy, mieszkańców,instytucje finansowe oraz organy nadzoru.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba na lata 2015-2025 wykorzystano
historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetu gminy Nowa Dęba za lata 2012-2013, plan za
9 miesięcy 2014r. Przy opracowywaniu WPF istotne znaczenie miało prognozowane wykonanie budżetu roku
2014, a głównie prognozowane przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, gdyż wpływa to bezpośrednio na
planowane w latach następnych kwoty rozchodów, gdzie Gmina Nowa Dęba w 2014 roku zaciągnęła mniej
kredytów niż pierwotnie planowano.

Planując kwoty dochodów i wydatków na lata od 2016 za podstawę przyjęto wytyczne Ministra Finansów
dotyczące założeń makroekonomicznych, a przede wszystkim prognozę kształtowania się indeksu cen towarów
i usług konsumpcyjnych w latach 2016-2025 publikowaną na stronie internetowej Ministra Finansów. W
wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025 przyjęto wielkości wzrostu od 1 do 2% ogólnych kwot
dochodów i wydatków. Rok 2025 jest to okres ostatecznej spłaty zaciągniętego długu.

Wielkości wykazane w 2015 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok.

Upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym 2015 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawierane na czas nieokreślony. Są to umowy związane
z dostarczaniem mediów takich jak woda, odprowadzanie ścieków, dostawa ciepła, dostawa gazowej, a także
dostawa licencji na oprogramowania komputerowe.

Upoważniono równocześnie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do przekazywania analogicznych uprawnień
kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

Upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony. Upoważnienie to dotyczy
roku 2016 na kwotę 2.000.000,-zł.

Dochody:

W 2015 roku przyjęto planowane dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014. Zaplanowane
dochody w kwocie 54.514.600,-zł, stanowią kwotę bazową do osiągnięcia dochodów w latach 2016-2025. Średnio
dochody budżetowe w stosunku do planu 2015r rosną od 1-2% w każdym roku budżetowym.

1) dochody z podatków i opłat lokalnych – planuje się, że wartość dochodu z tego tytułu będzie się zmieniała
odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji. Nie zakłada się wzrostu stawek podatkowych w stosunku do
roku bazowego, jednakże rozbudowa już istniejących zakładów oraz budowa nowych głównie na terenie TSSE
dają podstawę wzrostu dochodów z tego tytułu w prognozowanych latach. Do roku 2015 przyjęto wzrost
dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z oddaniem do użytkowania w 2014 roku nowej hali
produkcyjnej Spółki Marma - wzrost podatku o ok. 50.000,-zł oraz windykacją zaległych podatków. W 2015 roku
Firma Pilkington odda do użytku nowe hale produkcyjno - magazynowe o łącznej powierzchni ok.3 ha, co daje
wpływ do budżetu ok. 600.000,-zł.

W przypadku podatku rolnego zasadniczą wagą do obliczenia jego stawki ma Komunikat Prezesa GUS w sprawie
średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał roku budżetowego (od 3-ch lat budżetowych
Rada Miejska podejmuje uchwały o obniżeniu ceny żyta tak, że podatek ten nie ulega wzrostowi),

2) dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku od osób fizycznych – na podstawie informacji przekazanej
przez resort finansów w 2015r., zaś w latach następnych prognozuje się wzrost podatku dochodowego od osób
fizycznych o 2-3% w każdym roku budżetowym,

3) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – na podstawie planowanego wykonania
2014 roku. W kolejnych latach dochody z tego tytułu rosną corocznie o 2 do 4% (zauważa się, że od 2013 roku
dochody gminy z podatku CIT uległy znacznemu wzrostowi),

4) dochody z subwencji ogólnej (oświatowej) – na podstawie informacji przekazanych przez resort finansów
w 2015r., zaś w latach następnych założono coroczny wzrost subwencji o 2% w każdym roku (dochody te
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uzależnione są od liczby dzieci, a ta sukcesywnie ulega zmniejszeniu),

5) dochody z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące – dochody te zaplanowano w 2015r na
podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz pisma Delegatury Krajowej Biura Wyborczego
w Tarnobrzegu. W latach następnych założony jest coroczny wzrost tych dochodów średnio o 2 -3 % w każdym
roku,

6) dochody majątkowe – z uwagi na malejący zasób nieruchomości komunalnych będących w dyspozycji gminy
i jednocześnie możliwych do sprzedaży, na potrzeby prognozy przyjęto redukcję z tytułu sprzedaży majątku
w 2015r w stosunku do prognozowanej sprzedaży w 2014r. Niemniej jednak zasób komunalny gminy Nowa Dęba
jest znaczny, a jego wartość księgowa opiewa na kwotę 161 mln zł, przyjęto, że w kolejnych latach nastąpi
wzrost sprzedaży w stosunku do roku bazowego. Gmina posiada 444 lokali mieszkalnych i 32 lokali użytkowych w
budynkach wspólnot mieszkaniowych, a także 74 lokale mieszkalne i 48 lokali użytkowych, gdzie własność gminy
stanowi 100% (wg stanu na 1.01.2015 rok). Przyjmując, że corocznie sprzedamy około 35 lokali mieszkalnych
przy średniej cenie sprzedaży 10.000,-zł za lokal co daje nam kwotę 350.000,-zł, to można przyjąć, że planowane
dochody majątkowe w latach 2016-2025 są przyjęte realnie. Ponadto gmina posiada grunty przeznaczone do
sprzedaży zarówno na terenie miasta jak i gminy.

Od roku 2016 w prognozie planuje się dochody wyższe od wydatków o kwoty planowanych spłat kapitałowych
zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki:

Wydatki budżetowe w 2015r zaplanowano na kwotę 55.355.059,-zł. W kolejnych latach wydatki rosną średnio
od 1-2% w każdym roku budżetowym. W latach 2015-2025 Gmina nie planuje udzielać żadnych poręczeń ani
gwarancji.

1) Wydatki bieżące – za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych
prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków
bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2015r. Dla ustalenia wysokości wydatków przyjęto zasadę ich
wzrostu średnio od 0,8-2%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów
i pożyczek do roku planowanej ostatniej spłaty tj. 2025 roku.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się wzrost od 0,7% do 2%.

W pozycji ”Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” - wydatki tu ujęte mieszczą

się wydatki z Dz. 750 rozdz. 75011, 75022, 75023.

2) wydatki majątkowe - przy ich prognozowaniu, podstawą są kwoty wydatków określone w załączniku Nr 2 do
WPF (kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych). W załączonym wykazie przedsięwzięć do WPF uwzględniono 1 przedsięwzięcie związane z „Budowa
Hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie – etap II”. Na zadanie to w 2014 roku została
podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2016.

Nie uwzględniono zobowiązań wynikających z zawartych umów na czas nieokreślony dotyczących umów
o pracę, na dostawę mediów, zgodnie z metodyką opracowania WPF, opublikowaną przez Ministerstwo Finansów,
ponieważ nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych dla tego typu umów.

W kolejnych latach budżetowych za podstawę prognozowania wydatków majątkowych przyjęto obecne
możliwości finansowe gminy, uwzględniając spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Wydatki te sukcesywnie są
powiększane w latach, w których na koniec roku występuje już mniejsze zadłużenie gminy.

Burmistrz skorzystał z upoważnienia zawartego w wieloletniej prognozie finansowej gminy Nowa Dęba
przyjętej Uchwałą Nr XXIX/359/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba z późniejszymi zmianami i zawarł umowę na
realizację przedsięwzięcia związanego z Budową Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie,
ogółem na kwotę 2.738.115,87 zł.

W związku z tym w projekcie uchwały brak jest upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć.

Przychody:

W roku 2015 planuje się deficyt budżetu w kwocie 840.459,-zł, związany z zaciągnięciem pożyczki na zadanie
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka,
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Przewodniczący Rady

Wojciech Serafin

Nowa Dęba i Tarnowska Wola - pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na udział własny do w/w projektu w kwocie
840.459,-zł.

Pozostałe kredyty planowane do zaciągnięcia związane są ze spłatą rat kredytów i pożyczek wcześniej
zaciągniętych przez Gminę Nowa Dęba ogółem w kwocie.2.899.120,-zł.

W 2016 roku i w latach kolejnych objętych prognozą planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona
będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w oparciu o podpisane umowy oraz planowane do zaciągnięcia kredyty w 2015r.

Wykazana w kolumnie 5.1.1 i 5.1.1.1 kwota wyłączeń określonych w art. 243 i art. 243 ust3 ustawy
o finansach publicznych w roku 2015 wynika z podpisanej umowy na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Rozalin” współfinansowanego ze środków UE (pożyczka na wyprzedzające
finansowanie w BGK zaciągnięta na 2 etapy realizacji w/w zadania w roku 2013 – została spłacona, i w 2014
rozliczona do końca 2014r), oraz zaciągnięta pożyczka Nr 24/2013/OW/R/P z dnia 19.06.2013r w WFOŚiGW
w Rzeszowie w kwocie 500.000zł na realizację zadania inwestycyjnego– udział własny gminy. W związku z tym że
w/w projekt uzyskał dofinansowanie 30.12.2014 roku, to do wyłączeń wkładu własnego przyjęta jest tylko I rata
w kwocie 20.000,-zł, płatna do 15 marca 2015 roku.

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Prognoza kwoty długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z roku

poprzedniego + zaciągany planowany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że dług

finansowany będzie z dochodów własnych gminy.

Sporządziła:

Alicja Furgał
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