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UZASADNIENIE ZMIAN  WIELOLETNIEJ 

PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚL 

NA LATA 2013 – 2020 

 

 Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośl są 

skutkiem dostosowania planowanych dochodów i wydatków do wysokości uchwalonych  w 

uchwale budżetowej.  

Zaplanowano  spłatę kredytów i pożyczek (bez wyłączeń z tytułu spłat pożyczek na 

finansowanie wyprzedzające projektów realizowanych przy udziale środków unijnych), razem z 

wydatkami na obsługę długu wynoszą:  2013- 6,84 %, 2014 – 18,24 %, 2015 – 9,78%,  2016 - 

5,85%, 2017 – 7,70%,   2018 – 7,66%  i  2019 – 6,97% i 2020 – 6,40%.  

Planowana spłata kredytów i pożyczek (po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu spłat pożyczek na 

finansowanie wyprzedzające projektów realizowanych przy udziale środków unijnych), razem z 

wydatkami na obsługę długu wynoszą:  2013- 6,84%, 2014 – 4,06 %, 2015 – 4,27%,  2016 - 

5,85%, 2017 – 7,70%,   2018 – 7,66%  i  2019 – 6,97% i 2020 – 6,40%.  

 

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (bez wyłączeń z tytułu 

pożyczek i kredytów zaciągniętych na finansowanie wyprzedzające projektów realizowanych 

przy udziale środków unijnych) na koniec każdego roku budżetowego wynosi:  2012- 33,54%, 

2013- 47,86% ,  2014 – 35,56%, 2015 –30,69%, 2016 – 27,02%, 2017 – 19,57%, 2018 – 

12,51%, 2019 -6,13% .  Na koniec roku 2020 zadłużenie zostanie spłacone. 

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (po uwzględnieniu wyłączeń z 

tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na finansowanie wyprzedzające projektów 

realizowanych przy udziale środków unijnych) na koniec każdego roku budżetowego wynosi:  

2012- 33,54%, 2013- 33,38% ,  2014 – 35,56%, 2015 –30,69%, 2016 – 27,02%, 2017 – 19,57%, 

2018 – 12,51%, 2019 -6,13% .  Na koniec roku 2020 zadłużenie zostanie spłacone. 



 Sporządzona na lata 2013-2020 prognoza przewiduje przychody w roku 2013 z tytułu 

zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 4.650.000 zł. ( w tym na finansowanie projektów 

z udziałem środków z unii europejskiej w wysokości 2.950.000 zł,  spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów w wysokości 1.033.483 zł.  i sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu - w kwocie 666.517 zł). 

W roku 2014 przewiduje się zaciągniecie także pożyczki na  finansowanie projektów z udziałem 

środków z unii europejskiej w wysokości 1.050.000 zł.) 

Planowane przychody na finansowanie wyprzedzające mają związek z kontynuacją inwestycji 

pn. „Wodociągowanie gminy Turośl – I etap”, na które uzyskaliśmy dofinansowanie od 

Samorzadu Województwa Podlaskiego                      

Wykaz przedsiewzięć zaplanowanych do realizacji w roku 2013 i latach następnych przewidują 

tylko „Wodociągowanie gminy Turośl – I etap”.  

  Plan wydatków majątkowych na 2013 rok   wynika z  przyjętych do realizacji 

przedsięwzięć oraz planowanych nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Wydatki 

majątkowe z perspektywy lat ubiegłych i okresu planowania przewidują wzrost nakładów w roku 

2013, a następnie ich spadek. Wynika to głównie z faktu rozpoczęcia wodociągowania gminy, na 

które pozyskano duże środki inwestycyjne.  

Planowane  wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, w tym wydatki na 

wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem 

organów jednostki samorządu terytorialnego są ogólnie wyższe od  wykonania roku 2012. 

Spowodowane jest to głównie wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli, który określany jest przez 

Ministra Edukacji Narodowej. 

       

                        Przewodniczący Rady     

                   Sławomir Milewski 


