Uzasadnienie do Uchwaly Nr •.......... .12013 Rady Miejskiej w Krajence
z dnia .......•.•• .1 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Krajenka na lata 2014-2025

Zgodnie z art. 226 ust. 2a Ustawy o finansach publicznych do wieloletniej prognozy
finansowej dolacza sie objasnienia przyjetych wartosci:
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy i Miasta Krajenka obejmuje lata 2014-2025
i przedstawia dane o dochodach i wydatkach budzetu z podzialetp. na biezace i majatkowe,
o wyniku budzetu, przychodach i rozchodach, kwocie dlugu.
Dane przyjete w projekcie WPF dla roku 2014 sa zgodnie z projektem budzetu na rok
2014.

I.

Dochody

Dochody wykazano w podziale na biezace i majatkowe, w tym dochody ze sprzedazy
majatku.
Dla dochodów biezacych wskaznik wzrostu ustalono srednio na poziomie 2-2,4%.
Dochody ze sprzedazy majatku przyjeto na poziomie

nieprzekraczajacym

kwote

400.000 zl, kierujac sie tendencja, jaka wystapila w ostatnich latach.
Planujac dochody z udzialów w podatkach przyjeto m.in. wzrost udzialu gmin we
wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2014, a wyniesie on 37,53
proc. Tym samym udzial bedzie o 0,11 punktu procentowego wyzszy niz w 2013 r. Natomiast
dla dochodów z tyto podatków i oplat lokalnych przyjeto wskaznik uwzgledniajacy coroczna
waloryzacje stawek podatkowych oraz tendencje wystepujaca w ostatnich latach.
Uwzgledniono

równiez refundacje, jakie maja nastapic wraz z zakonczeniem zadan

majatkowych, badz tez etapów, po zlozeniu wniosku o platnosc.

II.

Wydatki

Wydatki przedstawiono

w podziale na wydatki

biezace, w tym wynagrodzenia

i skladki od nich naliczone, wydatki zwiazane z funkcjonowaniem

organów jst, wydatki

na obsluge dlugu i wydatki majatkowe.
W zakresie zadan majatkowych

ujeto zadania, które wynikaly

zawieranych umów, , jak i nowe przedsiewziecia.

z dotychczas juz

Z uwagi na rozmiar inwestycji Gmina

zobligowana byla zaciagac zobowiazania, by móc zabezpieczyc nie tylko wklad wlasny, ale
calosc zadania zanim otrzymala refundacje poniesionych wydatków i dlatego tez odpowiednie

srodki zabezpieczono

na splate zaciagnietych wczesniej zobowiazan. W zakresie kosztów

obslugi uwzgledniono kwoty wynikajace z dotychczas zawartych umów. Glównymi zródlami
prognozowanych

pozyczek

i kredytów jest Wojewódzki

Fundusz

i Gospodarki Wodnej, gdzie pozyczki udzielane sa na preferencyjnych

Ochrony

Srodowiska

warunkach i istnieje

mozliwosc 20% umorzenia, natomiast dla zachowania bezpieczenstwa ujete sa wielkosci nie
uwzgledniajace owego umorzenia.
Perspektywa czasowa prognozy do roku 2025 wynika z teqninu ostatniej planowanej
splaty raty kapitalowej.

