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Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta i Gminy Dolsk na lata 2011-2020 

 
Do opracowania WPF wykorzystano dane historyczne za lata 2008-2010. Porównując 

wykonanie w poszczególnych latach do roku poprzedzającego, nie zawsze moŜna 

przewidywać takie wykonanie w latach następnych. Bardzo trudno jest realnie prognozować 

dochody i wydatki na najbliŜsze lata. Opierając się na bieŜących danych z gospodarki polskiej 

naleŜałoby uznać, Ŝe fazę kryzysu gospodarczego mamy juŜ za sobą. Realizując budŜet roku 

2010 j.s.t stwierdzam większe znamiona kryzysu gospodarczego właśnie w roku bieŜącym. 

Dlatego teŜ bardzo realnie przystąpiono do prognozy dochodów i wydatków na najbliŜsze 

lata. Są to wzrosty bardzo niewielkie od 0,5% do 2%. Zarówno dane, które moŜemy wyliczyć 

na podstawie posiadanych ilości podatników i stawek podatkowych na najbliŜszy rok mogą 

ulegać pewnym odchyleniom. Związane jest to z migracją ludności i zakupem gruntów 

rolnych oraz zastosowaniem ulg inwestycyjnych. 

NajwyŜszy wzrost dochodów bieŜących planujemy w dwóch kolejnych latach tj. 2012 

i 2013. Mają to być dochody z podatku od nieruchomości. JuŜ w roku 2009 rozpoczęły się 

prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Związane to jest z budową 

elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy. Warunki geograficzne przyczyniły się do 

tego, Ŝe firmy budujące elektrownie wiatrowe zainteresowały się naszą gminą. Docelowo ma 

zostać wybudowanych około 30 elektrowni. Przewidywany podatek od nieruchomości od 

jednej elektrowni to około 70.000,- zł. Przewiduje się, Ŝe polowa z nich zostaje wybudowana 

w roku 2011, a reszta w roku 2012. Dlatego teŜ od następnego roku planujemy dodatkowe 

wpływy z tego podatku na poziomie 1.000.000,-zł w kaŜdym roku. 

Bardzo ostroŜnie zaplanowano wzrost wydatków bieŜących. Zarówno wydatki na 

wynagrodzenia jak i związane z funkcjonowaniem j.s.t. rosną minimalnie. Wydatki na 

obsługę długu zaplanowano na podstawie warunków podanych w zawartych umowach.  

Planuje się, Ŝe do realizacji inwestycji z udziałem środków z budŜetu Unii 

Europejskiej gmina wyemituje obligacje w roku 2011 na kwotę 1.530.000,- zł.   

W związku z przebudowa drogi wojewódzkiej 434 w miejscowości Księginki - 

Małachowo planuje się w 2011 r. wykonać kanalizacje sanitarna wzdłuŜ drogi. Było to 

zadanie planowane w WPF na lata późniejsze. W związku z realizacja tej inwestycji planuje 



się zaciągnąć kredyt inwestycyjny na kwotę 2 500 000,-zł, z dwuletnim okresem karencji 

spłaty zadłuŜenia. Spłaty planuje się od 2014r. po 100 000,-zł w ratach kwartalnych.  

Prognozowana kwota długu na 1.01.2011r. wynosi 6.920.300,-zł. W roku planowanym 

przewiduje się następujące spłaty zgodnie z zawartymi umowami; 

- wykup obligacji 520.000,-zł 

- spłata kredytu w SBL 46.000,-zł 

- spłata poŜyczki w WFOŚiGW 160.000,-zł 

Razem 726.000,-zł 
Prognozowana kwota długu na 1.01.2012r. wynosi 10.626.400,-zł i przewiduje się 
następujące spłaty: 

- wykup obligacji 670.000,-zł 

- spłata poŜyczki w WFOŚiGW 46.400,-zł 

Razem 716.400,-zł 
 
Po tych spłatach prognozowana kwota długu na 1.01.2013r. wynosi 9.910.000,-zł i 

przewiduje się następujące spłaty: 

- wykup obligacji 570.000,-zł 

- spłata poŜyczki w WFOŚiGW 160.000,-zł 

- spłata kredytu inwestycyjnego                     

Razem 1 130.000,-zł 
Kolejny rok 2014 na dzień 1.01. prognozowany dług wynosi 9.180.000,-zł oraz  przewiduje 

się następujące spłaty: 

- wykup obligacji 420.000,-zł 

- spłata poŜyczki w WFOŚiGW 160.000,-zł 

- spłata kredytu inwestycyjnego 400.000,- zł 

Razem 980.000,-zł 
 

Po tych operacjach prognozowana kwota długu na 1.01.2015r. wynosi 8.200.000,-zł i 

przewiduje się następujące spłaty 

- wykup obligacji 540.000,-zł 

- spłata poŜyczki w WFOŚiGW 160.000,-zł 

- spłata kredytu inwestycyjnego 400.000,- zł 

Razem 1.100.000,-zł 
 

Prognozowana kwota długu na 1.01.2016r. wynosi 7.100.000,-zł i planuje się następujące 

spłaty: 

- wykup obligacji 640.000,-zł 



- spłata poŜyczki w WFOŚiGW 160.000,-zł 

- spłata kredytu inwestycyjnego 400.000,- zł 

Razem 1.200.000,-zł 
 

Kwota zadłuŜenia na 01.01.2017r. wynosi 5.900.000,-zł i przewiduje się następujące spłaty  

- wykup obligacji 830.000,-zł 

- spłata poŜyczki w WFOŚiGW 120.000,-zł 

- spłata kredytu inwestycyjnego 400.000,- zł 

Razem 1.350.000,-zł 
 

Prognozowana kwota długu na 1.01.2018r. wynosi 4.550.000,-zł i planuje się następujące 

spłaty: 

- wykup obligacji 1 300.000,-zł 

  

- spłata kredytu inwestycyjnego 400.000,- zł 

Razem 1.700.000,-zł 
Prognozowana kwota długu na 1.01.2019r. wynosi 2.850.000,-zł i planuje się następujące 

spłaty: 

- wykup obligacji 1 320.000,-zł 

  

- spłata kredytu inwestycyjnego 400.000,- zł 

Razem 1.720.000,-zł 
Saldo zadłuŜenia gminy na 1.01.2020r. wyniesie 1.130.000,-zł. i podlega spłacie (wykup 

obligacji  komunalnych- 1 030 000,-zł) do końca roku 2020, oraz ostatniej raty kredytu 

inwestycyjnego do końca pierwszego kwartału – 100 000,-zł.  

Pomimo spłaty znacznych zadłuŜeń w stosunku do wielkości budŜetu gminy realizowane 

będą inwestycje, które mają słuŜyć poprawie warunków Ŝycia mieszkańców w miasteczku 

oraz na wioskach. Z przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk 

wynika, Ŝe od roku 2017 generowana będzie nadwyŜka, która na dzień dzisiejszy nie ma 

jeszcze przeznaczenia. Myślę, Ŝe nie zabraknie celów do zrealizowania, a który z nich okaŜe 

się priorytetowy to pokaŜe czas. WPF będzie zmieniane w takich odstępach czasowych jak 

zmieniane będą dochody czy wydatki budŜetu.  

 

  Burmistrz  
Miasta i Gminy Dolsk 

 
 mgr Henryk Litka 

 


