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Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 20ló _ 2022
Zalacznik Nr 1 - wPF Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 201ó - 2022
wielolętniaPrognozaFinansowaGminy Mińsk Mazowiecki zostałasporządzona
w oparciu
pŹepisy zawartęw usta\łiez dnia 27 sielpnia2009roku o finansachpublicznych'Wielkości
w niej zawa1teopracowanona podstawiewykonaniabudż€ t u za lata 2013 '2014 otaz
przewidywanego
wykonaniabudżetuw roku 20l5'
HoryzontyczasowewieloletniejPrognozyFinansowejdla Gminy Mińsk Mazowieckizostały
wyfnaczone na lata 2016 - 2022' do czasu spłatyzadłlź'enia
gminy już istnięjącego
(przewidywanę
wykonanieza 20|5 rok stanowikwotę l2 859 076,83zł) i planowarrego
do
zaciągnięcia
w roku 201ó w kwocie4 766 237 zł'
Przyjmującposzczególnewielkościdochodów i !Ę'datków' przyjętoprognozowanepŹez
MinisterstwoFinansów założeniamakroekonomicznę
na lata 2016 _ 2025, założedado
budżetupaństwana 2016 rok otaz prognozyw zakresieprzewidywanejna lata 2016-2018
inflacjii realnegowzrostuPKB.
Dochody
Na 2016 rok dochody zostałyoszacowanew oparciuo posiadanąbazę podatkówi oPłat
lokalnych' informacjęotrzymanąod Ministra Finansów dotyczącąwielkościsubwencji
ogólnej, szacowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych or^z dotacji
celowych na realizację zad^ńz|ęconyęhzzakresu administracjirządowej jak równieŹ dotacji
na dofinansowaniezadań własnych.
Dochody zap|anowanew poszczególnychlatach zakładajątręnd zwyżkowyzwitAI|y zę
zwiększonymiwpł1.wami
podatkówi oplatlokalnych, subwencjiogólnej,
do budżetuz t},tułu
udziałóww podatkach,dotacji celowych na finansowanięzadań zlęconych i dofinansowanie
zadań własnych.
Dochody majątkowe zostały zaplanowane w związku z rea|izacjąinwestycji plarrowarrych
przy udziale środkówz Funduszy Unijnych oraz ze sprzedtily mienia komunalnego.
Dynamikawzrostudochodówbieżących
własnychna poszczególne|ataod2016 r. do 2022r.
zostałapżyjętana poziomieod 99'5 Vow2016r. i w poszczególnych|atachprognozujesię
tendencję
wzrostu - do 102'2vo r'/roku2022.
Wvdatki
wyda&i bieżącę,
z wyjątkiemwydatkówna wynagrodzeniazostałyzaplanowanę
z dynaniką
ył
na2016r. do |04.4 la 2022r'
od 92.5
Wydatki na wynagrodzenia(łączniez wyrragrodzeniami
nauczycieli) planowanesą na
poziomiewyższym
o 3'6yo w20|6r.i o 1,5vo,N|ataęh
20l'7.2022'
W pozycji wydatki związane z funkcjonowaniemorganów JsT planowanesą wydatk
sklasyfikowanew rczdziałach: 750f2 _ Rady gmin i 75023_ Urzędy gmin. Wydatki te w
|atach20I6-f0f2zaplanowano
z dynamikąwzrostuod 103',7% do |02'4 %.
Ponieważgmina nie udzielałaporęczęńigwarancji' nie zostałyzaplanowanewydatki
związanez finansowaniem
tych zobowięań równiężi w latachnastępnych.
przyjętychw załącmiku
planowanesą w wysokościach
Wydatki majątkowe(in\łestycyjne)
do projektubudżefugminy na 2016 r .,Limitachwydatków na wieloletnie pro$amy
inwęstycyjnęw latach2016.20l8'' i wynikająz Planu Rozwoju LokalnegoGminy Mińsk
VaTo$ieckiorazSrrategiiRozwojuGminy.

wydatki na spłatędługuzaplanowanodo końca 2022 roku ' na podstawiehannonogrŹunów
spłatrat kapitałowych
zaciągniętych
w roku poprzednimoraz planowanychdo zaciągnięcja
wroku 2016 kedytów i pożyczekw |ączrcJkwoęię4,|66237 zł.
w roku 20ló planowanykredyt w wysokości 4766 23,7fł zostanieprzeznaczonyna
sfinansowanie planowanego deficyfu budŹetowego (2 523 800 zł) oraz splatę wcześniej
zaciągniętychkrcd}tów i pozyczek( 2 242 431 zł) ' Spłatatych kred1tów planowanajest w
Iatach2017-2022.
w pozycji - wydatki bieżącena obsługędługu, planowanesą odsetkiod planowanychdo
zaciągnięcia
ked}'tóW' pży oprocentowaniu
w granicachok. 3,07o.
od 1 stycznia 2014 roku weszływ życie nowe leguły wyznaczającegranicezadłużenia
samoEądów. MożliwośćzadhĘania sięjednosteksamożądutęr}'torialnćgobędziezależnaod
relacjiwielkościobsługidługudo nadwyżkioperacyjnej
z trzechminionychlat' Dzięki temu
jednostki
zostałyuwzględnioneindywidualnezdolnościkazdej
do regulowaniazobowiązan.
od 2014 r' obowięuje wskaznik splaty zobowiązanz afl, 243 ustawy o finansach
publicznych' który przewiduje,że roczna wartośćspłat fobowiązan i ich obsługido
planowanychdochodów nie możeprzekroczyćwskaznika opartegona średniejarytmetycznej
z obliczonychdla ostatnichtrzechlat relacjidochodówbieżących,
powiększonycho \ł?ływy
.
ze sprzedaży
majątkuoraz pomniejszonych
o wydatkibieżącedo dochodówogólem.
Wysokośćspłaty długu gminy Mińsk Mazowiecki wraz z odsętkami w poszczególnych
j ęstnastępująco:
latach,prognozowana
-w2016r. - 2242 43'7zl t:. 6,31% - dopuszczalny
max.14,05yo,
- w 201'Ir. - 2 592437 zl t:. 7,39% - dopuszczalny
max. 13,98o/o,
-w20l8r' - 2 800000zł tj.7'68% - dopuszczalny
max.13'93%,
.w2019t. - 2 800 000 zł tJ.7,43% . dopuszcza|ny
mu<.I7,23oń'
-w2020r.. 2 500000zł tj.6,56% - doptlszłza|ny
max.|8'42r/o,
-wf02Ir. - 2 5'76000zl tj.6,64% - dopuszczalny
max.18,3470.
-w2022t. - 21|4439zł tj. 5'|9% - dopuszczalny
max.17,78oń.
w pozycji 9'7 .,Spęłnienie
wskaznikaspłatyz ań. 243 ustawyo finansachpublicznych''
jest
zawana
informacja' że Gmina nie pfzehacza ustawowej kwoty re]acji wydatków
pżeznaczonychna spłatędługudo dochodówogółembudżetu.
zalacznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięćdo wie|oletniejPrognozyFinansowej
Wydatki związane z finansowanięm zadań inwestycyjnych dotyczą tylko tych
pŹedsięwzięć,których ręalizacjapłatności
na podstawiezawartychlub p|anowanych
umów,
wyklacza poza rok 2016. Przedsięwzięciaktórych tea|izacjaptzypada na rok 2016,
planowanesą w budżeciegminyna rok bieŹącyjakoinwestycjeroczne.
Gmina Mińsk Mazowieckinie zawierała
umów z qtuługwanncji i poĘczeńi nie przewiduje
się aby umowyna takieprzedsię\ryzięcia
byłyzawieranew |atach20|6-2022.
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