
 

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Gminy Kluczbork na lata 2019-2036 

 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kluczbork przedstawia perspektywę finansową, 

możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie 

planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy 

długu JST. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kluczbork na lata 2019-2036 została opracowana na 

podstawie wykazu przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata   2019-2025,  

oraz na podstawie prognozy długu do 2036 r. to jest na okres, na który zaciągnięte zostały 

zobowiązania.  

Opracowując prognozę na lata 2019 – 2036 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków 

gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2018 rok. 

Wartości przyjęte w WPF dla roku 2019 są zgodne z projektem budżetu na 2019 rok. 

Prognozy dochodów bieżących dokonano z uwzględnieniem danych historycznych i przy 

założeniu średniorocznego wzrostu w całej perspektywie o 3,17 % w stosunku do roku 

poprzedniego.  

Prognozę wydatków bieżących sporządzono przy uwzględnieniu potrzeby zwiększania  

w kolejnych latach nadwyżki operacyjnej oraz przy założeniu średniego ich wzrostu w całej 

perspektywie o 3,00 % w stosunku do roku poprzedniego. 

Podkreślić należy, że są to oszacowane prognostycznie, i z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie 

wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede 

wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach 

kolejnych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie. 

Prognozę dochodów majątkowych oparto o przewidywane dochody z tytułu sprzedaży mienia oraz 

o przewidywane dofinansowanie projektów znajdujących się w wykazie przedsięwzięć do WPF. 

Prognoza wydatków majątkowych przygotowana została w oparciu o wykaz przedsięwzięć  

do WPF. 

Do określenia prognozy rozchodów i prognozy kształtowania się długu uwzględniono kwoty 

zobowiązań z tytułu kredytów wynikające z podpisanych umów a także dług, którego planowana 

spłata dokona się z wydatków budżetu (wykupy wierzytelności). 

W latach objętych prognozą występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ustawy o finansach 

publicznych.  
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