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Objaśnienia do WPF-u 

 

I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). 

 

Dla określenia aktualnych wartości planów finansowych po zmianach w okresie od 

miesiąca lipca do miesiąca października 2013 roku wykorzystano poniższe informacje  

w wyniku, których wprowadzono następujące zmiany (per saldo): 

1)  Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 2 051 011,45 zł, w tym: 

a. dochody bieżące zmniejszono o kwotę 707 243,45 zł, 

b. dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 343 768,00 zł.  

2)  Wydatki ogółem w 2013 r. zwiększono o kwotę 3 318 880,87 zł, w tym: 

a. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 848 656,85 zł, 

b. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 529 775,98 zł.  

3)  Przychody zwiększono o kwotę 15.936.080,00 zł, w tym z tytułu: 

a. emisji obligacji 15 710 000,00.   

b. z tytułu wolnych środków za 2012 r. 226 080,00 zł. 

Planowane przychody na 2013 rok ulegną zwiększeniu w wyniku emisji obligacji  

w kwocie 15 710 000,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zmniejszenie rat 

kredytów z lat ubiegłych oraz na pokrycie zaplanowanego w budżecie bieżącego roku 

deficytu. 

4)  Rozchody zaplanowane na 2013 rok ulegają zwiększeniu w związku z emisją obligacji 

w celu dokonania przedpłat kredytów o wysokim oprocentowaniu i zamiany na tańszy 

pieniądz. Nadpłacone zostaną części kredytów: 

a. Bank Ochrony Środowiska – przedpłata za lata 2014-17; 1 636 363,68 zł, 

b. Bank Spółdzielczy w Zgierzu – przedpłata za lata 2014-24; 3 413 256,00 zł, 

c. Pekao SA. – przedpłata za lata 2014-16; 5 912 568,00 zł, 

  w łącznej kwocie 10 962 187,68 zł. Planowany wykup obligacji został zaplanowany na 

lata 2019-22 w następujących transzach: 

a. 2019 – 1 510 000,00 zł, 

b. 2020 – 1 700 000,00 zł, 

c. 2021 – 6 000 000,00 zł, 

d. 2022 – 6 500 000,00 zł. 

Zmniejszeniu uległy również spłaty rat kapitałowych kredytów, w związku  

z zawarciem aneksów do umów kredytowych zmniejszających spłaty rat kredytu w okresie 

od miesiąca września do grudnia 2013 r. Przesunięcia dotyczyły następujących banków: 

a. Bank Spółdzielczy w Zgierzu, 

b. Bank PKO BP, 

c. Bank Polskiej Spółdzielczości, 
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d. Bank Ochrony Środowiska 

  w łącznej wysokości 1 292 106,71 zł. 

Okres spłaty kredytów zaciągniętych przez Gminę Miasto Zgierz nie uległ zmianie, zostały 

jedynie zwiększone raty kredytów w kolejnych latach.  

5)  Deficyt budżetowy został określony w wysokości 4 033 496,52 zł. i zostanie pokryty 

przychodami z emisji obligacji.  

 

Informuje się, że Gmina Miasto Zgierz jest poręczycielem kredytów zaciągniętych 

przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. do roku 2038, czyli 

poza okres, na który Gmina Miasto Zgierz zaciągnęła kredyty - rok 2029.  

Kwoty poręczeń po roku 2029 wynoszą: 

 2030 r. - 1.576.191,27 zł, 

 2031 r. - 1.618.085,71 zł, 

 2032 r. - 923.729,84 zł, 

2033 r. - 920.926,75 zł, 

2034 r. - 940.062,63 zł, 

2035 r. - 869.665,22 zł,  

2036 r. - 668.917,50 zł, 

2037 r. - 297.134,95 zł, 

2038 r. - 53.201,76 zł. 

Spełnione są wskaźniki spłaty wynikające z art. 243  po uwzględnieniu art. 244 ustawy 

o finansach publicznych w latach 2013-2029. 

 

W części opisowej poprawiono i uzupełniono wyjaśnienia przyjętych do realizacji 

założeń dla potrzeb planistycznych budżetów na lata 2013 do 2029.  

 

II. Część tabelaryczna Wykazu Przedsięwzięć do WPF-u (załącznik Nr 2). 

 

W poniższym załączniku korekcie uległy zapisy w następujących pozycjach. 

Poz. 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: 

Poz. 1.1.1. wydatki bieżące: 

a) w poz. 1.1.1.3. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach 

europejskiego dziedzictwa kulturowego - Wspieranie współpracy oraz poszerzenie 

horyzontów, edukacji i rozwoju mieszkańców miasta Zgierza – zadanie zostało 

uchylone uchwałą XXXIX/427/13 z dnia 3 września 2013r. 

Poz. 1.1.2. - wydatki majątkowe: 
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a) w poz. 1.1.2.3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Zgierzu.- 

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii – zadanie zostało 

urealnione w roku bieżącym oraz uchylone z realizacji na lata następne uchwałą 

XXXIX/428/13 z dnia 3 września 2013r. 

Poz.1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 

1.1 i 1.2) z tego: 

Poz. 1.3.2. - wydatki majątkowe  

a) w poz.1.3.2.1 Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego - Poprawa infrastruktury 

technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego. – 

urealniono łączne nakłady (1 605 900,75 zł.) w 2013 roku ustalono limit na kwotę 

1 411 191,82 zł. Lata 2014-15 limit 0,00 zł. 

b) w poz. 1.3.2.3 Budowa ulicy Wincentego Witosa - Poprawa infrastruktury technicznej 

i stanu bezpieczeństwa publicznego – urealniono łączne nakłady (1 141 000,00 zł.)  

w 2013 roku ustalono limit na kwotę 241 000,00 zł.  

c) w poz. 1.3.2.4. Budowa ulicy Żytniej i Zbożowej - Poprawa infrastruktury technicznej 

i stanu bezpieczeństwa publicznego – urealniono łączne nakłady (721 906,80 zł.)  

w 2013 roku ustalono limit na kwotę 395 129,30 zł, 2014 rok 0,00 zł. 

d) w poz. 1.3.2.5. Przebudowa ulicy Inżynierskiej - Poprawa infrastruktury technicznej  

i stanu bezpieczeństwa publicznego – zadanie zostało skreślone z planu realizacji. 

e) w poz. 1.3.2.6. Budowa oświetlenia ulicy Radosnej-Poprawa stanu bezpieczeństwa 

publicznego – zadanie zostało skreślone z planu realizacji. 

f) w poz. 1.3.2.7. Utwardzenie nawierzchni ulicy księdza Stanisława Suchowolca -

Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego – urealniono 

łączne nakłady (110 015,17 zł.) w 2013 roku ustalono limit na kwotę 106 140,67 zł. 

 

W związku z powyższym po urealnieniu wykazu przedsięwzięć majątkowych  

i bieżących łączne nakłady finansowe na wydatki ogółem zostały ustalone w wysokości 

21 977 229,66 zł, w tym limity na poszczególne lata wynoszą: 

2013 – 8 865 246,82 zł,  

2014 – 7 686 806, 65 zł, 

2015 – 8 293,10 zł, 

2016 – bez zmian. 

Limit zobowiązań 612 673,32 zł, w tym:  

a) wydatki bieżące zostały ustalone w wysokości 1 725 398,32 zł, w tym limity na 

poszczególne lata wynoszą: 

2013 – 515 558,43 zł,  

2014 – 405 575,22 zł, 

2015 – 8 293,10 zł, 
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2016 – bez zmian. 

Limit zobowiązań 610 828,32 zł, w tym:  

a) wydatki majątkowe zostały ustalone w wysokości 20 251 831,34 zł, w tym limity na 

poszczególne lata wynoszą: 

2013 – 8 349 688,39 zł,  

2014 – 7 281 231,43 zł, 

2015 – 0,00 zł, 

2016 – 0,00 zł. 

Limit zobowiązań 1 845,00 zł.  

 

III. Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zgierza na lata 2013-2029. 

 

Przy projektowaniu aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Zgierza 

na lata 2013 - 2029 posłużono się następującymi wskaźnikami i wytycznymi odnosząc się do 

danych na dzień 30 czerwca 2013 roku: 

 

I DOCHODY 

a) 2014 rok. 

1)  Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 4 767 807,56 zł, w tym: 

a. dochody bieżące zmniejszono o kwotę 4 767 807,56 zł, 

b. dochody majątkowe - bez zmian 

2)  Przychody – bez zmian 

3)  Wynik budżetu został określony w wysokości 1 760 402,44 zł. i zostanie przeznaczony 

na spłatę kredytów lub uzupełnienie brakujących dochodów.  

 

W 2014 roku planuje się, że dochody ogółem wzrosną o 5,00% w stosunku do planu na 

2013 rok. Na podniesienie dochodów będą miały wpływ min.: 

 1. zwiększenie stawek w podatkach i opłatach lokalnych, które w chwili obecnej 

stanowią średnio 75% stawek maksymalnych określonych na rok 2013. 

 2. podniesienie stawek opłat za wodę i ścieki, 

 3. ujęcie w budżecie opłat z tytułu gospodarowania odpadami, 

4. zwiększenie wpływów z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja 

Historycznego Centrum Miasta Zgierza” – dotacja ze środków unijnych powiększona  

o niewykonanie planu za 2013 rok. 

Dla określenia poziomu dochodów na rok 2014 zastosowano następujące wytyczne  

i wskaźniki: 

a) dochody bieżące o 2,73% z tego: 
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1) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych o 2.50%, 

2) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób 

prawnych o 2.50%, 

3) podatki i opłaty o 5,98%,  

4) subwencji ogólnej o 2,50%, 

5) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowić będą 0.94% 

planu z 2013 roku, 

  b) dochody majątkowe o 53,00 % z tego: 

  1) dochody ze sprzedaży majątku 2,21%, 

  2) środki przeznaczone na inwestycje stanowić będą 0,32% planu z 2013 roku. 

Na rok 2014 uwzględniając powyższe planuje się, że zostanie uzyskana nadwyżka  

w kwocie 1 760 402,44 zł. Na wielkość budżetu istotny wpływ będą miały również środki 

pozyskane z programów pomocowych na realizację inwestycji pn.”Rewitalizacja 

historycznego centrum miasta Zgierza”. W budżecie 2014 roku zostały również ujęte 

środki z tytułu gospodarowania odpadami w pełnej wysokości tzn. wynikające ze 

złożonych deklaracji.  

 

b) 2015 rok. 

1)  Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 2 800 963,02 zł, w tym: 

a. dochody bieżące zmniejszono o kwotę 3 675 963,02 zł, 

b. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 875 000,00 zł. 

2) Przychody wzrosły o 2 299 332,00 zł. 

Planowane przychody na 2015 rok będą pochodziły z emisji obligacji z zachowaniem 

okresu karencji do roku 2022. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone 

na spłatę kredytów z lat ubiegłych. 

3) Wynik budżetu został określony w wysokości 0,00 zł.  

 

W 2015 roku planuje się, że dochody ogółem stanowić będą 0,97% planowanych 

dochodów 2014 roku. Na poziom dochodów będą miały wpływ min.: 

 1. zwiększenie stawek w podatkach i opłatach lokalnych, 

 2. ujęcie w budżecie opłat z tytułu gospodarowania odpadami, 

 3. zmniejszenie wpływów z tytułu dotacji unijnych w związku z zakończeniem zadań 

objętych dofinansowaniem. 

Dla określenia poziomu dochodów na rok 2015 zastosowano następujące wytyczne  

i wskaźniki: 

Dochody ogółem zmaleją o 0,03% w stosunku do planu 2014 roku w tym:  

a) dochody bieżące wzrosną o 1,43% z tego: 
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1) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych o 2.50%, 

2) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób 

prawnych o 2.50%, 

3) podatki i opłaty o 2,50%,  

4) subwencji ogólnej o 2,50%, 

5) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2.50% 

  b) dochody majątkowe maleją o 0,40 % z tego: 

  1) dochody ze sprzedaży majątku wzrastają o 18,23%, 

  2) środki przeznaczone na inwestycje 0,00% 

Racjonalne założenia do budżetu 2015 roku ograniczają możliwości zwiększenia 

poziomu planowanych dochodów uniemożliwiający tym samym spłatę zaplanowanych 

rozchodów. Dlatego też planuje się zaciągnięcie zobowiązania na pokrycie planowanych 

spłat. 

 

c) 2016 rok. 

 Planowane założenia na rok 2016 odnośnie dochodów i przychodów pozostają bez 

zmian w odniesieniu do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr XXXVII/399/13 z dnia 27 czerwca 

2013 roku. 

Wynik budżetu został określony w wysokości 2 299 332,00 zł.  

 

Dla określenia poziomu dochodów na rok 2016 zastosowano następujące wytyczne  

i wskaźniki: 

Dochody ogółem wzrastają o 1,60% w stosunku do planu 2015 roku w tym:  

a) dochody bieżące wzrosną o 2,14% z tego: 

1) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych o 4.96%, 

2) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób 

prawnych o 5.00%, 

3) podatki i opłaty o 2,40%,  

4) subwencji ogólnej o 2,40%, 

5) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2.40% 

  b) dochody majątkowe maleją o 0,15% w stosunku do planu 2015 roku z tego: 

  1) dochody ze sprzedaży majątku maleją o 0,16%, 

  2) środki przeznaczone na inwestycje 0,00% 
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d) lata 2017 – 2029 

 

W latach 2017 - 2029 planuje się, że dochody ogółem wzrosną średnio o 1,19 % przy 

jednoczesnym zachowaniu tendencji niższej niż to wynika z wytycznych ostatnich lat 

określonych dla Wieloletnie Prognozy Finansowej Państwa (np. dla 2016 roku PKB 4,3%, 

inflacja 2,5%).  

Na wielkość planowanych dochodów będą miały wpływ min.: 

 1. planowane zwiększenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych, 

 2. planowane podniesienia stawek opłat za wodę i ścieki, 

3. planowany wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób 

fizycznych i prawnych, 

3. zachowanie stałego poziomu dochodów majątkowych. 

II WYDATKI 

 

a) 2014 rok. 

W 2014 roku planuje się, że wydatki ogółem wzrosną o 1,25% w stosunku do planu na 

2013 rok.  

1) Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 2 134 132,64 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 240 976,78 zł, 

b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4 375 109,42 zł. ze względu na 

realizację dużego zadania inwestycyjnego wyczerpującego możliwości finansowe 

gminy.  

2) Rozchody zmniejszono o kwotę 2 633 674, 92 zł z tytułu zmniejszenia spłaty rat 

kapitałowych kredytów, w związku z zawarciem aneksów do umów kredytowych 

zmniejszających spłaty rat kredytu oraz w związku z dokonaniem przedpłat spłat rat 

kredytowych w latach:  

a) 2014 r. o 2 690 242,92 zł, 

 

Dla określenia planu wydatków na rok 2014 zastosowano następujące wytyczne  

i wskaźniki dla następujących rodzajów wydatków: 

1) dla określenia poziomu wydatków bieżących zastosowano wzrost o wskaźnik 

0,07% w stosunku do planu na rok poprzedni, 

2) wydatki na obsługę długu, ustalane są w oparciu o dokumenty źródłowe 

wynikające z umów kredytowych każdorazowo na każdy rok odrębnie  

w związku ze zmiennym oprocentowaniem odsetek od należności głównych. 

3) wydatki majątkowe wzrastają o 18,96% planu w stosunku do planu na rok 

poprzedni. 
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b) 2015 rok. 

W 2015 roku planuje się, że wydatki ogółem zmaleją i będą mniejsze o 0,02%  

w stosunku do planu na 2014 rok.  

1) Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 132 043,90 zł, w tym: 

a. wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 667 288,10 zł, 

b. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 799 332,00 zł.  

2) Rozchody zmniejszono o kwotę 2 633 674,92 zł z tytułu zmniejszenia spłaty rat 

kapitałowych kredytów, w związku z zawarciem aneksów do umów kredytowych 

zmniejszających spłaty rat kredytu oraz w związku z dokonaniem przedpłat spłat rat 

kredytowych w latach:  

a. 2015 r. o 2 690 242,92 zł, 

 

Dla określenia planu wydatków na rok 2015 zastosowano następujące wytyczne  

i wskaźniki dla następujących rodzajów wydatków: 

1) dla określenia poziomu wydatków bieżących zastosowano wzrost o wskaźnik 

0,03% w stosunku do planu na rok poprzedni, 

2) wydatki na obsługę długu, ustalane są w oparciu o dokumenty źródłowe 

wynikające z umów kredytowych każdorazowo na każdy rok odrębnie  

w związku ze zmiennym oprocentowaniem odsetek od należności głównych. 

3) wydatki majątkowe maleją o 0,25% planu w stosunku do planu na rok poprzedni. 

 

c) 2016 rok. 

W 2016 roku planuje się, że wydatki ogółem wzrosną o 0,15% w stosunku do planu na 

2015 rok.  

1) Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 633 674,92 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 343 830,34 zł, 

b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 289 844,58 zł.  

2) Rozchody zmniejszono o kwotę 2 633 674, 92 zł z tytułu zmniejszenia spłaty rat 

kapitałowych kredytów, w związku z zawarciem aneksów do umów kredytowych 

zmniejszających spłaty rat kredytu oraz w związku z dokonaniem przedpłat spłat 

rat kredytowych w latach:  

a) 2016 r. o 2 690 242,92 zł, 

 

Dla określenia planu wydatków na rok 2016 zastosowano następujące wytyczne  

i wskaźniki dla następujących rodzajów wydatków: 

1) dla określenia poziomu wydatków bieżących zastosowano wzrost o wskaźnik 

0,50% w stosunku do planu na rok poprzedni, 
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2) wydatki na obsługę długu, ustalane są w oparciu o dokumenty źródłowe 

wynikające z umów kredytowych każdorazowo na każdy rok odrębnie  

w związku ze zmiennym oprocentowaniem odsetek od należności głównych. 

3) wydatki majątkowe maleją o 0,06% planu w stosunku do planu na rok poprzedni. 

 

W latach 2014-2016 wydatki bieżące wzrastają średnio o 0,15 %. Wyjątek stanowi 

wzrost wydatków bieżących w roku 2013. W stosunku do czerwca 2013 r. wzrastają one  

o 4,22%. Jest to spowodowane koniecznością urealnienia planu wydatków jednostek 

budżetowych Miasta, ponieważ zaplanowane w budżecie środki na dzień 1 stycznia 2013 

roku nie wystarczały na realizację zadań statutowych (oświata, opieka społeczna). 

Zwiększono również plan środków na dochodach i wydatkach z tytułu opłat za 

gospodarowanie odpadami. 

 

d) lata 2017 - 2029. 

W latach 2017 - 2029 planuje się, że wydatki ogółem wzrosną średnio o 1,41 % przy 

jednoczesnym zachowaniu tendencji niższej niż to wynika z wytycznych ostatnich lat 

określonych dla Wieloletnie Prognozy Finansowej Państwa (np. dla 2016 roku PKB 4,3%, 

inflacja 2,5%).  

Założenia budżetowe na lata 2017 – 2029 zakładają realizację zadań obligatoryjnie 

nałożonych na samorząd przez ustawę o samorządzie gminnym. W miarę posiadanych 

środków w budżetach lat kolejnych będą ujmowane konkretne zadania majątkowe.  

Wartości wynikające na obsługę długu miasta będą każdorazowo przeliczane  

i ustalane na kolejne lata wedle posiadanych informacji i dokonanych analiz. 

 

 

III PRZEZNACZENIA NADWYŻKI ALBO SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU 

 

W trakcie planowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Zgierza ustalone 

nadwyżki w latach 2014, 2016-2029 planuje się umieścić na lokatach lub przeznaczyć na 

inwestycje, które w chwili obecnej nie są jeszcze zaplanowane. 

W założeniach na wszystkie lata (oprócz 2015) planuje się konstruowanie budżetów 

nadwyżkowych w celu zmniejszenia zadłużenia gminy.  

 

IV PRZYCHODY I ROZCHODY 

 

Planowane kwoty rozchodów wynikają z umów kredytowych. Planowane do 

zaciągnięcia przychody ustalane są w oparciu o wyliczany wynik finansowy budżetu  

i ustalane są każdorazowo w zależności od planowanych do realizacji przedsięwzięć. 

W 2015 planuje się emisję obligacji na spłatę kredytów z lat ubiegłych z zachowaniem 

ośmioletniego okresu karencji. Planowaną spłatę zaplanowano na lata 2023-29. 


