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przyjęrych wartości do wielo|etniej Prognozy Finansow€j

Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 20ló _ 2022

Zalacznik Nr 1 - wPF Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 201ó - 2022
wielolętnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki została sporządzona w oparciu
pŹepisy zawartę w usta\łie z dnia 27 sielpnia 2009 roku o finansach publicznych' Wielkości
w niej zawa1te opracowano na podstawie wykonania budż€tu za lata 2013 '2014 otaz
przewidywanego wykonania budżetu w roku 20l5'
Horyzonty czasowe wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Mińsk Mazowiecki zostały
wyfnaczone na lata 2016 - 2022' do czasu spłaty zadłlź'enia gminy już istnięjącego
(przewidywanę wykonanie za 20|5 rok stanowi kwotę l2 859 076,83 zł) i planowarrego do
zaciągnięcia w roku 201ó w kwocie 4 766 237 zł'
Przyjmując poszczególne wielkości dochodów i !Ę'datków' przyjęto prognozowane pŹez
Ministerstwo Finansów założenia makroekonomicznę na lata 2016 _ 2025, założeda do
budżetu państwa na 2016 rok otaz prognozy w zakresie przewidywanej na lata 2016-2018
inflacji i realnego wzrostu PKB.

Dochody
Na 2016 rok dochody zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podatków i oPłat
lokalnych' informację otrzymaną od Ministra Finansów dotyczącą wielkości subwencji
ogólnej, szacowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych or^z dotacji
celowych na realizację zad^ń z|ęconyęh zzakresu administracji rządowej jak równieŹ dotacji
na dofinansowanie zadań własnych .
Dochody zap|anowane w poszczególnych latach zakładają tręnd zwyżkowy zwitAI|y zę
zwiększonymi wpł1.wami do budżetu z t},tułu podatków i oplat lokalnych , subwencji ogólnej,
udziałów w podatkach, dotacji celowych na finansowanię zadań zlęconych i dofinansowanie
zadań własnych.
Dochody majątkowe zostały zaplanowane w związku z rea|izacją inwestycji plarrowarrych
przy udziale środków z Funduszy Unijnych oraz ze sprzedtily mienia komunalnego.
Dynamika wzrostu dochodów bieżących własnych na poszczególne |ata od2016 r. do 2022 r.
została pżyjęta na poziomie od 99'5 Vow2016r. i w poszczególnych |atach prognozuje się
tendencję wzrostu - do 102'2 vo r'/ roku2022.

Wvdatki

wyda&i bieżącę, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia zostały zaplanowanę z dynaniką
od 92.5 ył na2016r. do |04.4 la 2022r'
Wydatki na wynagrodzenia (łącznie z wyrragrodzeniami nauczycieli) planowane są na
poziomie wyższym o 3'6yo w20|6r.i o 1,5 vo,N |ataęh 20l'7.2022 '
W pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów JsT planowane są wydatk
sklasyfikowane w rczdziałach : 750f2 _ Rady gmin i 75023 _ Urzędy gmin. Wydatki te w
|atach20I6-f0f2 zaplanowano z dynamiką wzrostu od 103',7 % do |02'4 %.
Ponieważ gmina nie udzielała poręczęń igwarancji' nie zostały zaplanowane wydatki
związane z finansowaniem tych zobowięań równięż i w latach następnych.
Wydatki majątkowe (in\łestycyjne) planowane są w wysokościach przyjętych w załącmiku
do projektu budżefu gminy na 2016 r - .,Limitach wydatków na wieloletnie pro$amy
inwęstycyjnę w latach 2016.20l8'' i wynikają z Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mińsk
VaTo$iecki oraz Srrategii Rozwoju Gminy.



wydatki na spłatę długu zaplanowano do końca 2022 roku ' na podstawie hannonogrŹunów
spłat rat kapitałowych zaciągniętych w roku poprzednim oraz planowanych do zaciągnięcja
wroku 2016 kedytów i pożyczek w |ączrcJ kwoęię 4,|66237 zł.
w roku 20ló planowany kredyt w wysokości 4766 23,7 fł zostanie przeznaczony na
sfinansowanie planowanego deficyfu budŹetowego (2 523 800 zł) oraz splatę wcześniej
zaciągniętych krcd}tów i pozyczek( 2 242 431 zł) ' Spłata tych kred1tów planowana jest w
Iatach 2017 -2022.
w pozycji - wydatki bieżące na obsługę długu , planowane są odsetki od planowanych do
zaciągnięcia ked}'tóW ' pży oprocentowaniu w granicach ok. 3,0 7o.

od 1 stycznia 2014 roku weszły w życie nowe leguły wyznaczające granice zadłużenia
samoEądów. Możliwość zadhĘania się jednostek samożądu tęr}'torialnćgo będzie zależna od
relacji wielkości obsługi długu do nadwyżki operacyjnej z trzech minionych lat' Dzięki temu
zostały uwzględnione indywidualne zdolności kazdej jednostki do regulowania zobowiązan.
od 2014 r' obowięuje wskaznik splaty zobowiązan z afl, 243 ustawy o finansach
publicznych' który przewiduje, że roczna wartość spłat fobowiązan i ich obsługi do
planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaznika opartego na średniej arytmetycznej
z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o \ł?ływy
ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące . do dochodów ogólem.

Wysokość spłaty długu gminy Mińsk Mazowiecki wraz z odsętkami w poszczególnych
latach, prognozowana j ęst następująco:
-w2016r. - 2242 43'7 zl t:. 6,31% - dopuszczalny max. 14,05 yo,
- w 201'I r. - 2 592 437 zl t:. 7,39 % - dopuszczalny max. 13,98 o/o,
-w20l8r' - 2 800 000 zł tj.7'68% - dopuszczalny max. 13'93%,
.w2019t. - 2 800 000 zł tJ.7,43% . dopuszcza|ny mu<.I7,23 oń'
-w2020r.. 2 500 000 zł tj.6,56% - doptlszłza|ny max. |8'42 r/o,
-wf02Ir. - 2 5'76 000 zl tj.6,64% - dopuszczalny max. 18,34 70.
-w2022t. - 21|4439zł tj. 5'|9% - dopuszczalny max. 17,78oń.

w pozycji 9'7 .,Spęłnienie wskaznika spłaty z ań. 243 ustawy o finansach publicznych''
zawana jest informacja' że Gmina nie pfzehacza ustawowej kwoty re]acji wydatków
pżeznaczonych na spłatę długu do dochodów ogółem budżetu.

zalacznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć do wie|oletniej Prognozy Finansowej

Wydatki związane z finansowanięm zadań inwestycyjnych dotyczą tylko tych
pŹedsięwzięć, których ręalizacja płatności na podstawie zawartych lub p|anowanych umów,
wyklacza poza rok 2016. Przedsięwzięcia których tea|izacja ptzypada na rok 2016,
planowane są w budżecie gminy na rok bieŹącyjako inwestycje roczne.

Gmina Mińsk Mazowiecki nie zawierała umów z qtułu gwanncji i poĘczeń i nie przewiduje
się aby umowy na takie przedsię\ryzięcia były zawierane w |atach20|6-2022.
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