
        Załącznik nr 2  
                                                                                                                                     do Zarządzenia Nr 57/14 

                Wójta Gminy Kamiennik  
                                                z dnia 30.07.2014 r. 
 

INFORMACJA 
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAMIENNIK 

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU 
 

Wieloletnia prognoza finansowa  Gminy Kamiennik na lata 2014 – 2024 została uchwalona przez Radę Gminy                      
w dniu 12 grudnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/179/13. Bazą wyjściową do prognozowania dochodów                           
i wydatków bieżących był budżet gminy na 2014 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu w 2013 roku.                                         
W zakresie dochodów i wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów prognoza została oparta                            
o założenie ponoszenia przez gminę nakładów finansowych na projekty z udziałem funduszy unijnych, uprzednio 
pokrytych przez gminę środkami własnymi czy też kredytami bądź pożyczkami, z uwzględnieniem spłat kredytów                        
i pożyczek zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.                                         
Na przestrzeni pierwszego półrocza, w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej 
prognozie finansowej z podstawowymi parametrami planowanego budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie 
na wynik budżetu i wskaźniki zadłużenia,  została ona zmieniona uchwałami wymienionymi  w tabeli nr 1. 
Po zmianie z dnia 29 maja 2014 roku  w wieloletniej prognozie finansowej nie dokonywano urealnienia planu 
dochodów i wydatków, ponieważ wprowadzone po tej dacie zmiany budżetu nie  wpłynęły na  wynik  finansowy 
oraz wielkości przychodów i rozchodów, w związku z tym  wartości przyjęte w prognozie i budżecie są zgodne                  
w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów (art. 229 ustawy o finansach 
publicznych). 
 
Zestawienie uchwał zmieniających wieloletnią prognozę finansową 
 

 Tabela nr 1 
Lp. Wyszczególnienie Numer Data 

 
1 2 3 4 
1. Uchwała Rady Gminy   Nr XXXVII/196/14 27 marca 2014 r. 
2. Uchwała Rady Gminy   Nr XXXVIII/210/14 29 maja 2014 r. 

  
 
W wyniku zmian w roku bazowym zwiększone zostały dochody gminy, zwiększono kwotę przychodów w związku                                   
z wprowadzeniem wolnych środków, zmniejszono kwotę planowanego kredytu oraz dokonano zmian w planie 
wydatków bieżących  i majątkowych. Szczegółowe dane dotyczące realnego i procentowego wykonania 
przedstawione zostały w informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 
roku.  Działania w obrębie budżetu wymusiły wprowadzenie zmian w wartościach przyjętych na kolejne lata 
prognozy oraz umożliwiły skrócenie okresu prognozy o dwa lata, tj. do 2022 roku. 
Dane liczbowe w zakresie poziomu planowanych dochodów, wydatków, wyniku budżetu, wielkości przychodów               
i rozchodów, jak również kwoty długu odzwierciedlającej poziom zadłużenia i jego spłaty w poszczególnych 
latach prognozy zaprezentowane zostały w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik nr 1                              
do niniejszego opisu. Wskaźniki zadłużenia i spłaty długu oraz informacje dotyczące spełnienia relacji 
określonych w art. 243 ustawy  o finansach publicznych wyliczono z uwzględnieniem uregulowań zawartych                        
w ustawie, w zakresie wyłączeń związanych z kredytami i pożyczkami zaciąganymi na zadania realizowane                       
z udziałem  środków unijnych. Analiza powyższych danych pozwala na stwierdzenie, że poziom spłaty zadłużenia 
gminy spełnia  wymagania określone przepisami prawa. Obowiązujący tylko do 2013 roku wskaźnik zadłużenia 
wynikający z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych wyliczono zarówno z wyłączeniami  jak również                 
z pominięciem tych wyłączeń, w celu zobrazowania poziomu zadłużenia w odniesieniu do planowanych 
dochodów budżetowych.                        
Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosiło 1 112 129,45 zł,                          
co stanowi 7,98.% prognozowanych dochodów, natomiast  przewidywane na koniec 2014 roku, bez 
uwzględnienia wyłączeń, określone zostało wskaźnikiem 20 %, a jego wartość realna  wyraża się cyfrą 
2 745 902,00 zł.                       
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W wyniku zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku kredytu nastąpiło obniżenie poziomu 
długu przewidywanego na koniec roku bieżącego oraz w kolejnych latach do 2022 roku, albowiem w tym okresie 
założono spłatę kredytów i pożyczek. Skutkiem tego jest również zmiana procentowych wskaźników zadłużenia. 
Wynik tych zmian prezentuje poniższa tabela.  
 
Wskaźniki zadłużenia                                                                                                                               Tabela nr 2    

          (w % ) 

                                                       PROGNOZA  

Lp. 
Wyszczególnienie 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
Wskaźnik zadłużenia                                                                       
(bez wyłączeń) - plan początkowy 

27,17 26,49 14,32 13,05 10,69 8,49 6,45 4,55 2,80 

2. 
Wskaźnik zadłużenia                                                      
(bez wyłączeń)- plan po zmianach 

20,00 19,72 9,61 8,08 6,02 4,09 2,63 1,27 0,00 

3. 
wskaźnik zadłużenia bez wyłączeń - 
różnica w wyniku wprowadzonych zmian 

-7,17 -6,77 -4,71 -4,98 -4,67 -4,40 -3,82 -3,29 -2,80 

4. 
Wskaźnik zadłużenia (po wyłączeniach)                  
(max 60 %)-  plan początkowy 

9,55 12,95 8,72 7,93 6,47 5,11 3,85 2,68 1,60 

5. 
Wskaźnik zadłużenia (po wyłączeniach)                     
(max 60 %) - plan po zmianach 

7,03 6,78 4,39 3,59 2,56 1,59 1,02 0,49 0,00 

6. 
wskaźnik zadłużenia po włączeniach - 
różnica w wyniku  wprowadzonych zmian 

-2,51 -6,17 -4,33 -4,34 -3,91 -3,52 -2,83 -2,19 -1,60 

 
Integralną częścią uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć  planowanych                
do realizacji w okresie  objętym prognozą, stanowiący jej załącznik nr 2.                                                               
Na przestrzeniu pierwszego półrocza, w pozycji wydatków majątkowych, w tym również  dotyczących realizacji 
projektów z udziałem środków europejskich dokonano zmian planowanej wartości niektórych zadań.                             
Wykaz przedsięwzięć oraz zakres zmian przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.                      
Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w roku bieżącym przebiegała w sposób  opisany poniżej. 
 
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: 
 
1. Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny  
Projekt realizowany w latach 2012-2014 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku. Wartość projektu 
wynosi 115 037,81 zł, w całości finansowanego ze środków unijnych Celem projektu jest wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w systemie oświaty poprzez prowadzenie zajęć 
wyrównawczych; matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, j. angielskiego i niemieckiego                                   
oraz poświęconych doradztwu edukacyjno-zawodowemu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne                             
dla kadry realizującej projekt. Wydatki zaplanowane na początku roku bieżącego w wysokości 37 420,00 zł                         
nie zostały zmienione, a ich realizacja wynosi  82,95% planu.  
 

WYDATKI O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM  
 
1. Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach 
Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Wartość projektu 
określona została kwotą 2 479 332,60 zł, z tego wysokość pozyskanych środków unijnych zapisana w umowie              
o dofinansowanie to kwota 1 384 835,00  zł, natomiast pozostałe 1 094 497,60 to własne środki budżetowe. 
Projekt podzielono na dwa etapy. W pierwszym przypadającym na rok bieżący planuje się wykonać żelbetowy 
zbiornik zapasu wody czystej o pojemności 400m3 oraz remont studni głębinowej. Roboty, zgodnie z umową 
planuje się ukończyć do 30 listopada,  a ich wartość wynosi 700 000 zł. Drugi etap (2015 rok), obejmuje remont               
i wyposażenie budynku stacji uzdatniania wody oraz roboty technologiczne o łącznej wartości 1 700 000 zł. 
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Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na dzień 31.05.2015 r. W omawianym okresie sprawozdawczym w 
planie projektu nie dokonywano zmian. 
 
2. Budowa sieci wodociągowej  Goworowie – Chociebórz 
Plan początkowy zakładał wykonanie zadania w latach 2013-2015 wraz z udziałem środków europejskich, a jego 
wartość przyjęto na poziomie 680 000 zł. Ze względu na negatywną odpowiedź w sprawie dofinansowania,           
w pierwszym półroczu dokonano zmian polegających na zmniejszeniu łącznej wartości  do kwoty 399 169,50 zł 
oraz realizację całości robót  w 2014 roku przez własny zakład budżetowy, na które przeznaczono 350 000 zł. 
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sieci wodociągowej tranzytowej ze wsi Goworowice do wsi Chociebórz 
długości 3 km oraz modernizację istniejącej przepompowni. Obecnie wykonano i odebrano 2 km sieci 
wodociągowej. W omawianym okresie wydatkowano środki finansowe w wysokości 75 000 zł w formie zaliczki na 
zakup materiałów. Termin zakończenia robót ustalono  na 30.09.2014 r. 
 
3 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary  
Zadanie realizowane w latach 2013 -2014, współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego i Lasów 
Państwowych, obejmujące wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do gruntów rolnych                              
o długości 1238,5 mb oraz remont przepustów i przydrożnych rowów. Plan początkowy ustalono w wysokości 
700 000 zł, jednak po przeprowadzeniu procedury przetargowej jego wielkość uległa obniżeniu o 200 000 zł. 
W 2013 roku wydatkowano 22 140 zł na wykonanie dokumentacji, natomiast w roku bieżącym zaplanowano 
środki w wysokości 500 000,00 zł, w tym na pokrycie udziału własnego 255 407,00 zł, dotację 228 432,00 zł oraz 
dofinansowanie Lasów Państwowych w kwocie 16 161 zł Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową 
w terminie do 15.06.2014 r., natomiast zapłata za wykonane roboty nastąpiła w miesiącu lipcu. 
 
4.  Budowa świetlicy wiejskiej   w Białowieży 
W roku bieżącym założono w planie 15 000 zł własnych środków budżetowych na wykonanie dokumentacji 
technicznej, w tym  wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, których wysokość określono kwotą 
10 321,61 zł. Kontynuacja zadania o wartości 140 000 zł planowana jest na lata 2015-2016. 
 
5. Remont placu przy świetlicy wiejskiej  w Karłowicach Wielkich  
Zadanie realizowane w latach 2013 -2014 . Łączna planowana wartość to  87 693,50 zł, w tym 65 000 zł w roku 
bieżącym. W pierwszym półroczu  wykonano wszystkie zaplanowane prace obejmujące wymianę betonowej 
nawierzchni placu na nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej. 
 


