
          Załącznik nr 3 

 

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Radłów na lata 2020- 2024 

 

 
         Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radłów opracowana została 

w oparciu o dane wynikające z uchwalonego budżetu na 2019 rok wraz ze zmianami 

uchwały budżetowej, o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2019 rok, a 

także wykonanie budżetu za lata 2017, 2018 oraz plan 3 kwartałów 2019 r.  

 

I.  DOCHODY 

 

1. Dochody bieżące na 2020 r. zaplanowane są w oparciu o: 
-  przewidywane wykonanie dochodów w 2019 roku,    

-  pismo Ministra Finansów informujące o kwocie subwencji ogólnej, z podziałem na  

   części: oświatową, wyrównawczą i równoważącą, o planowanym udziale gminy 

   w podatku dochodowym od osób fizycznych, 

- pismo Wojewody Opolskiego o dotacjach celowych na zadania zlecone i własne, 

- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu o dotacji na 

  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, 

- cenę skupu żyta w kwocie 58,46 zł za 1dt do planowania podatku rolnego, średnia 

  cena skupu żyta obliczona za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał  

  poprzedzający rok podatkowy zwiększyła się o kwotę 4,10 zł ( 54,36 zł na 2019 r. – 

  58,46 zł na 2020 r.), 

- średnią cenę skupu drewna w kwocie 194,24 zł za 1m3, do planowania podatku 

  leśnego - cena drewna do podatku leśnego zwiększyła się o 2,26 zł, dlatego plan 

  podatku leśnego na 2020 r. zwiększył  się o kwotę 1.050,00 zł, 

- uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości,  

  podatku od środków transportowych – stawki podatku od nieruchomości wzrosły  

  o 1,8% zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku 

  w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 

  2020, natomiast stawki podatku od środków transportowych zostały obniżone 

 decyzją Rady Gminy.  

 

Szczegółowe objaśnienia do planowanych dochodów budżetowych przestawiono w 

uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok . 

Plan dochodów bieżących na 2020 rok wynosi 21.337.654,00 zł. 

Dochody bieżące na lata 2021- 2024 zaplanowano na poziomie wykonania 2019 roku 

powiększone o 1,0% -1,8 %. 

 

2. Dochody majątkowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 1.554.660,00 zł  



    i dotyczą: 
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne:  

1) „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Sternalicach”                  537.690,00 zł 

         - inwestycja ta będzie realizowana w 2020 roku, dokumentacja techniczna 

      została wykonana w 2019 r., 

2) „Termomodernizacja budynku w Radłowie ul. Oleska 5”        466.970,00 zł, 

- inwestycja ta będzie realizowana w 2020 r., dokumentację wykonano  

   w 2019 roku, 
 

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w Kościeliskach                                                                        525.000,00 zł, 

    

 -  dochody ze sprzedaży mienia gminnego                                             25.000,00 zł, 

 

Dochody majątkowe na lata 2021– 2024 zaplanowano w kwotach szacunkowych, 

uzależnionych od przyznanych dotacji z budżetu Państwa, budżetu Samorządu 

Województwa Opolskiego, jak również z budżetu Unii Europejskiej na zadania 

inwestycyjne. Sprzedaż mienia w Gminie Radłów stoi pod znakiem zapytania, ponieważ 

obserwuje się bardzo słabe zainteresowanie nieruchomościami gminnymi. 

 

II. WYDATKI 

 

1. Wydatki bieżące na rok 2020 zaplanowano w kwocie 18.850.988,51 zł. 
Uzasadnienie do projektu budżetu na 2020 r. zawiera szczegółowe omówienie 

planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4140, 4170) 

zaplanowano na poziomie roku 2019, uwzględniając nagrody jubileuszowe, odprawy 

emerytalne, zaplanowano podwyżkę dla pracowników samorządowych  

o 3%, jednak realizacja tej podwyżki płac uzależniona będzie od sytuacji finansowej 

gminy.  

Wydatki bieżące na obsługę długu jednostki zaplanowano zgodnie z harmonogramami 

spłat odsetek od kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. 

Gmina Radłów nie udzielała nigdy i nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń, w związku 

z tym nie ma planu na ten cel w WPF-ie.  

Na lata 2021 – 2024 wydatki bieżące zaplanowano na podobnym poziomie, jak w latach 

poprzednich. 

 

2. Wydatki majątkowe zaplanowane są w kwocie 4.444.300,00 zł 
Z kwoty tej – na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp planuje się kwotę 

3.364.300,00 zł. Środki te przeznaczy się na realizację inwestycji, których projekty 

zostały wykonane i sfinansowane w roku 2019, jak również na projekty nowych 

inwestycji. Złożony zostanie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie 

inwestycji ujętej w załączniku nr 2 WPF-u – przedsięwzięcia. Kwotę 35.000,00 zł 



przeznaczy się na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego. Kwotę – 

1.045.000,00 zł przeznaczy się na zadania jednoroczne . Przy niskich dochodach i dość 

znacznych wydatkach bieżących, a także ograniczeniach kredytowych, nie można 

planować zadań inwestycyjnych, których oczekuje społeczność lokalna. 

Zaplanowane wydatki majątkowe na lata 2021 – 2024 uzależnia się od przyznania dotacji 

na te zadania z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego, budżetu Państwa lub z 

budżetu UE. 

 

III. Wynik budżetu – różnica między dochodami a wydatkami w 2020 r.  

wykazuje deficyt budżetu w kwocie 402.974,51 zł, który zostanie sfinansowany 

przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 260.589,00 zł- na 

zadania inwestycyjne oraz wolnymi środkami budżetowymi w kwocie 142.385,51 zł. 

W latach 2021– 2024 wynik budżetu wykazuje nadwyżki, które będą przeznaczone na 

spłatę rat kredytów.  

 

IV. Przychody budżetu 
Przychody budżetu na rok 2020 zaplanowano w kwocie 1.442.385,51 zł i będą to 

przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne  i na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań kredytowych – 1.300.000,00 zł, a także przychody pochodzące 

z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych w kwocie 142.385,51 zł. 

W latach 2021 - 2024 nie planuje się zaciągać kredytów lub pożyczek. 

 

V. Rozchody budżetu 
Rozchody budżetu na rok 2020 zaplanowano w kwocie 1.039.411,00 zł – zgodnie z 

harmonogramem spłat kredytów. 

 

VI. Kwota długu  
Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2020-2024. 

Kwota wykazana na koniec każdego roku jest wynikiem działania: 

dług na koniec poprzedniego roku + planowany do zaciągnięcia dług – spłata długu. 

Na koniec 2020 r. zadłużenie gminy ma wynosić 2.990.903,00 zł, co stanowić będzie 

około 13,1% planowanych dochodów. 

 

VII. Wskaźnik zadłużenia 
Wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia gminy (art. 243 ust. 1 ufp) w 2020 r. 

jest spełniony. 

W latach 2021– 2024 wskaźnik ten jest także zachowany. 

 

Wszystkie wskaźniki przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej mają charakter 

szacunkowy i będą ulegały zmianom w latach, które obejmuje prognoza. Dużą rolę w 

projektowaniu budżetów i WPF –ów na poszczególne lata odgrywają informacje z 

Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji, informacjach Wojewody Opolskiego o 



wysokości dotacji na zadania zlecone i własne. Na dochody podatkowe wpływ ma Rada 

Gminy i podjęte uchwały w tej sprawie. 

W prognozie zapisano również dochody, na wpływ których gmina nie ma większego 

wpływu (sprzedaż mienia, pozyskiwane środki zewnętrzne).  

W prognozie wskazano również, że planowane dochody bieżące są wyższe od 

planowanych wydatków bieżących o kwotę 2.486.665,49 zł, aby spełniony mógł być art. 

242 ustawy o finansach publicznych. 

 
 


