
ZARZĄDZENIE NR  0050.441.2018 

WÓJTA GMINY LUBRZA 

z dnia 9 listopada 2018 r.    

 

 

 

 

w sprawie przedłożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej 

 

                           Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693)  Wójt 

Gminy Lubrza  zarządza co następuje: 

 
 

§ 1 

 
 

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami                   

przedkłada się: 

 

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu – celem zaopiniowania, 

2) Radzie Gminy w Lubrzy. 

 

§ 2 

 

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
 WÓJT GMINY 
 

                                                                                                               mgr Mariusz Kozaczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

PROJEKT WIELOLETNIEJ 

PROGNOZY FINANSOWEJ 

GMINY LUBRZA 

 

 
 

 

LUBRZA, 9.11.2018 r. 

 

     PROJEKT 



 

         UCHWAŁA NR …..2018 

          RADY GMINY LUBRZA 
          z dnia ………..……2018 r. 

 

 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej   

 

 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                            

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 

1693) Rada Gminy Lubrza uchwala co następuje: 

 
                                                                     § 1 

 

1.Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty  
   długu na lata 2019– 2024 stanowiącą  załącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 

 

 
                                                                      § 2 

 

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań : 
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości  

      limitów zobowiązań określonych w tym załączniku, 

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.    

 

                                                                      § 3 
 

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 

uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały. 
 

                                                                       § 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Lubrza. 
    

                                                                       § 5 

 
Traci moc uchwała NR XXX/213/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 roku  w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami. 

 
                                                                      § 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2019 roku                  

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 

 

 
 

 

 
 

 



OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 

 

 

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej  zastosowano między innymi  

podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Ponadto 

przy ustalaniu poziomu  dochodów i wydatków wzięto pod uwagę  działania podjęte przez Organ 

Wykonawczy w zakresie zwiększenia dochodów oraz zmniejszenia wydatków bieżących jak i również 

zawarte umowy i zobowiązania oraz konieczność realizowania zadań określonych przepisami prawa  

kierując się równocześnie zasadą celowości i zasadności gospodarowania środkami publicznymi. 

Dochody  

Przy planowaniu wartości dochodów budżetowych bieżących  zastosowano wytyczne i założenia 

dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, ogłoszonych przez 

Ministerstwo Finansów, uwzględniając możliwości zwiększenia dochodów własnych (między innymi 

wzrost czynszów podatków,  opłat lokalnych  jak i wahania kwot subwencji oraz udziałów jak ich 

realne pozyskanie). W roku 2019 źródłem dochodów bieżących będą  środki własne i środki                        

z  budżetu  państwa. 

W dochodach  majątkowych uwzględniono w 2019 r. działania podjęte przez Organ Wykonawczy 

mające na celu uzyskanie dotacji  przeznaczonej na inwestycje oraz sprzedaż mienia gminnego  (tj. 

grunty, budynki, działki). 

Wydatki  

Prognozę wydatków bieżących  poprzedzono wnikliwą analizą  potrzeb w tym zakresie uwzględniając 

efekt podjętych działań przez Organ Wykonawczy w zakresie zasadności gospodarności i celowości   

gospodarowania środkami publicznymi pamiętając o  spełnieniu warunków określonych art. 242 

ustawy o finansach publicznych. Prognoza  wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

obejmuje wartości wynikające z  szacunku  wielkości zatrudnienia w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych gminy. Wykazane wartości obejmują wynagrodzenie zawarte w grupie wydatków 

pod nazwą „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Wartość wydatków związana 

z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmuje wydatki klasyfikowane 

w rozdziałach 75022 i 75023. Wartość wydatków bieżących obejmuje wydatki bieżące wraz 

z wydatkami na obsługę długu. 

Przy planowaniu wartości wydatków majątkowych  kwoty wynikają z zaplanowanych do realizacji  

przedsięwzięć  w tym współfinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej                   

Nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice – Granice państwa na odcinku od km 0+000 od 

skrzyżowania DK 41 w miejscowości Trzebina do skrzyżowania z DP Nr 1250 O, w km 5+805 wraz                                     

z budową nowego mostu o nr JNI 01011347 w miejscowości Trzebina”  w latach 2018-2019,  jak                   

i własnych zadań majątkowych.  Rok 2019 obejmuje oprócz przedsięwzięć również zadania 

majątkowe tego roku budżetowego. Gmina Lubrza w roku 2023  również planuje przeznaczyć środki 

na wydatki majątkowe. 



Wynik budżetu  – jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”  a „Wydatki ogółem”                     

tj. nadwyżka  budżetu, która w 2019 r. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczki (rozchody). Od roku 2020 przewidywana nadwyżka budżetu zostanie 

przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

 

Przychody nie zwiększające  długu 

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów nie zwiększających długu. 

 

Przychody zwiększające dług 

W roku 2019 Gmina Lubrza w związku ze współdziałaniem Gminy Lubrza z Powiatem Prudnickim 

przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice 

– Granice państwa na odcinku od km 0+000 od skrzyżowania DK 41 w miejscowości Trzebina do 

skrzyżowania z DP Nr 1250 O, w km 5+805 wraz z budową nowego mostu o nr JNI 01011347                     

w miejscowości Trzebina” zaplanowała kredyt w wysokości 1 825 360,00 zł 

W kolejnych latach prognozy Gmina Lubrza nie planuje zaciągania nowych kredytów. Należy jednak 

zaznaczyć, że realizacja takiego założenia jest możliwa w przypadku uzyskania planowanych 

dochodów wskazanych w WPF jak również utrzymania wydatków bieżących na poziomie wskazanym 

w prognozie w poszczególnych latach. 

 

Rozchody  

Spłaty rat kredytu wynikające z podpisanej umowy z bankiem do roku 2022, a pożyczki do roku 2020. 

W roku 2019 r. planuje się spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych                          

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  

W okresie objętym prognozą Gmina nie planuje udzielania pożyczek.  

       

Kwoty  długu   

      Kwota  długu na koniec roku jest wynikiem działania:  dług z poprzedniego roku + dług danego 

roku – rozchody danego roku. Kwota długu  roku 2019  została ustalona przyjmując stan zadłużenia 

na dzień 31.12.2018 r. tj.   3 492 794,00 zł + kredyt na rynku krajowym 1 825 360,00 zł – spłata 

kredytu i pożyczki (2019 r.)  2 307 794,00 zł  =  3 010 360,00 zł   tj.  kwota długu na 31.12.2019 r. i  

dług następnych lat ustalono według w/w działania. 

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata)  w poszczególnych latach 

przedstawionych w prognozie zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej. 

W okresie 2019-2024   prognoza spłaty długu wskazuje na spełnienie relacji o której mowa w art. 243 

ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 

 



 

 


