
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

 

Zgodnie z art. 230  ustawy  z dnia 27 października 2009 r. o finansach publicznych zostaje 

przedłożona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sochocin. 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sochocin obejmuje lata 2019- 2034 tj. okres spłaty 

zaciągniętych  kredytów i pożyczek oraz planowanego wykupu obligacji.  

Prognoza sporządzona została w oparciu o niżej przedstawione założenia dla dochodów 

bieżących, dochodów majątkowych oraz przychodów i rozchodów budżetu. 

 

1. Dochody bieżące  tj. subwencje, dotacje, udziały w podatkach stanowiących dochody 

budżetu państwa, podatki i opłaty zostały przeszacowane zgodnie ze wskaźnikami 

opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów jako wytyczne dotyczące założeń 

makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu 

terytorialnego.  Dochody bieżące w 2019 roku przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową. 

 

2. Dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje zostały zaplanowane, zgodnie                   

z podpisanymi umowami o dofinansowanie. 

 Nie planowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy.  

 

3. Wydatki bieżące zostały przeszacowane w kolejnych latach zgodnie ze wskaźnikami                  

w w/w wytycznych Ministerstwa Finansów. W wydatkach bieżących  wyodrębniono wydatki 

na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.   

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, 

odprawy emerytalne pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych. 

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wynagrodzenie Wójta oraz 

koszty funkcjonowania Rady Gminy. 

W 2019 roku określono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia w kwocie            

466 500,00 zł. 

 

4. Wydatki majątkowe w 2019 roku przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast  

w latach następnych zgodnie z kwotami limitów na planowane inwestycje wieloletnie.  

Wykaz  przedsięwzięć do WPF obejmuje planowane inwestycje wieloletnie.  

 

W 2019 roku limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ustalono w wysokości  

512 579,00 zł. 

Prognozę wydatków majątkowych oparto głównie na   możliwościach finansowych gminy 

oraz możliwościach pozyskania środków  na dofinansowanie inwestycji. 

 

 

 

 

 



Finansowanie wydatków majątkowych przewiduje się dotacjami  oraz dochodami własnymi. 

 

W 2019 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 323 048,00 zł. 

Nadwyżka budżetu została przeznaczona na  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań        

z tytułu kredytów i pożyczki   w wysokości 323 048,00 zł .  

Od 2020 roku planowany jest również dodatni wynik  budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się 

przeznaczyć na rozchody ( spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji) 

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji. 

 

 

 

 

           


