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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr  XXXIV/193/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój 

z dnia 25 czerwca 2014 roku  
w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021 

 
2014 

 
 

                               Plan dochodów budŜetu Gminy na 2014 rok opiewa na 
kwotę  19 808 852,64 złotych .            
z tego: 
           I.Dochody bieŜące 18 225 417,75 złotych,  
          1. Dotacje celowe; 
          a) z budŜetu Wojewody  zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia z                  
dnia 24 października 2013 roku znak: FN.I.3110.7.2013. wraz ze                         
zmianami 
          b) z budŜetu Krajowego Biura Wyborczego zostały przyjęte na podstawie               
zawiadomienia z dnia 21 października 2013 roku znak:                                        
DEKC.31.01/16/2013 wraz ze zmianami. 
          b) wielkość subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób                   
fizycznych zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra                       
Finansów z dnia 10 października 2013 roku znak:                                                 
ST3/4820/10/2013.      
           c) Dochody z tytułu podatków i opłat zostały przyjęte do planu na                           
podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy w sprawie podatków i                
opłat oraz projektów uchwał ,  przy załoŜeniu likwidacji zaległości w                  
wysokości 10%.  
          d) w planie budŜetu zostały równieŜ uwzględnione dochody z tytułu                     
opłaty za wodę i ścieki oraz za  zagospodarowanie odpadów                             
komunalnych  według kalkulacji szczegółowych.     

          e)  pozostałe dochody budŜetowe skalkulowano na podstawie                                
wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów.                  2. 
Dochody bieŜące na programy, projekty lub zadania finansowane z 
udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy          
500 007,23 złotych, z tego ze środków unijnych 162 325,90 złotych 

          II.  Dochody majątkowe 1 583 434,89 złotych,  
            z tego: 

           a) środki bezzwrotne ze źródeł zagranicznych 547 086,96 złotych                            
według podpisanych umów o dofinansowanie realizacji zadań                             
inwestycyjnych  współfinansowanych ze środków unijnych i                                
krajowych oraz złoŜonych  wniosków   aplikacyjnych o nowe środki,   
 
                które zostały zaakceptowane do  realizacji przez Zarząd                                       
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Województwa Świętokrzyskiego.  
          b) środki na realizację zadania   inwestycyjnego współfinansowane z                        
innych  źródeł bezzwrotnych - środki na programy, projekty lub                          
zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5,                    
ust. 1 pkt 2 uofp  986 633,93 - na realizację zadania  inwestycyjnego                   
współfinansowane z innych  źródeł bezzwrotnych - Szwajcarsko -                       
Polskiego Programu Współpracy na  podstawie porozumienia z                           
gminą wiodącą w zakresie  realizacji  programu  zaakceptowanego                      
przez stronę Szwajcarską. 
          c) ze sprzedaŜy majątku 49 714 złotych. 
                W zakresie wydatków budŜetowych jako podstawę do opracowania 
planu budŜetu przyjęto: 
             1. Podpisane umowy na realizację zadań majątkowych i bieŜących w  
                 ramach upowaŜnienia. 
             2. Opracowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy                          
wykazy przedsięwzięć.  
  
          Plan wydatków budŜetu Gminy na 2014 rok opiewa na kwotę                    
19 802 489,87 złotych  
z tego: 
           a) wydatki bieŜące - 17 279 752,52 złotych,  
               - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 961 363,46 złotych, 
               - wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych 5 062 559,99                            
złotych, 
               - dotacje na zadania bieŜące  935 866 złotych, 
               - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 732 196,24 złotych, 
               - wydatki na finansowanie programów 195 223,96 złotych, 
               - obsługa długu 392 542,87 złotych     
           b) wydatki majątkowe -  2 522 737,35 złotych 
                - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 522 737,35 złotych, z tego: 
                   - na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz                        
środków, o których  mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6                       
ustawy lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich                             
2 289 038,35 złotych 
                     - programy i projekty kontynuowane  2 152 913,42 złotych  
                     - na zadania inwestycyjne rozpoczynane w 2014 roku                                              
234 823,93 złotych, 
                     - wydatki w ramach porozumień 135 000 złotych.    
                    
                         RóŜnica między dochodami bieŜącymi, a  wydatkami bieŜącymi 
stanowi kwotę   945 665,23 złotych. 
 
                         RóŜnica między dochodami bieŜącymi, a  wydatkami bieŜącymi 



3 

powiększonymi o o nadwyŜkę budŜetową stanowi kwotę 1 947 022,46 złotych. 
                         Opracowana i przedłoŜona  Radzie Gminy Wieloletnia 
Prognoza Finansowa przewiduje nadwyŜkę budŜetu w wysokości 6 362,77 
złotych, która została przeznaczona na spłatę poŜyczki w WFOŚiGW w 
Kielcach.  
                          Planowane przychody na 2014 rok wynoszą 1 001 357,23 
złotych,  z wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy      
1 001 357,23 złotych. 
            Planowane rozchody budŜetu wynoszą 1 007 720 złotych, co stanowi   
5, 09 % dochodów ogółem i są przeznaczone na spłatę kredytów i poŜyczek 
przypadających do spłaty w 2014 roku wynosi 1 007 720 złotych,  
z tego: 
- rata poŜyczki  do spłaty w 2014 roku  na rzecz WFOŚ i GW w Kielcach na: 
1. realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa i przebudowa systemu         
wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec - Zdrój i Pacanów        2005 - 2013"  -     
1 007 720 złotych. 
             Wskaźnik planowanej spłaty wynosi 7,07%, a dopuszczalny wskaźnik 
spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp (średnia z trzech lat) 10,39% i 
został spełniony. 
            Kwota długu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosić będzie   
9 087 859,71 złotych i stanowić będzie 45,87 % dochodów.   
            Maksymalny wskaźnik dopuszczalny  uofp został spełniony.                                
W zakresie wydatków na realizację przedsięwzięć przyjęto zgodnie z 
„Wykazem przedsięwzięć  : 
1. Ogółem 2 356 137,38 złotych, 
    z tego: 
    a/ wydatki bieŜące – 195 223,96 złotych,  
        -  wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z             
udziałem  środków unijnych i zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi             
-  195 223,96  złotych 
           lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z                    
udziałem  środków unijnych i zagranicznych niepodlegajacych                            
zwrotowi  -  195 223,96 złotych 
    b/ wydatki majątkowe  - 2 160 913,42 złotych, 
         -  lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z                    
udziałem  środków unijnych i zagranicznych niepodlegajacych                            
zwrotowi  -  1 712 913,42 złotych, 
        -  wydatki na  programy, projekty lub zadania pozostałe inne niŜ                             
wymienione  w lit. a i b  448 000 złotych. 
   - z tego: 
1. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 2 152 913,42 złotych, 
2. Nowe wydatki inwestycyjne 213 572,06 złotych, 
3. Wydatki majątkowe w formie dotacji 135 000 złotych.   



4 

 
 
 
                                                          2015 rok 
 

                         Plan dochodów budŜetu Gminy na 2015 rok opiewa na kwotę 25 
251 914 złotych i zostały zwiększone o 3 736 930,16 złotych w związku z 
uzyskaniem środków z innych źródeł zagranicznych ,  
z tego: 
1. Dochody bieŜące 21 001 914 złotych,  
          Dotacje, wielkość subwencji  przyjęto na podstawie wskaźników                         
ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów. 
          Dochody z tytułu podatków i opłat zostały przyjęte do planu  na  
podstawie wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, przy 
załoŜeniu likwidacji zaległości w  wysokości 10%.  
          Pozostałe dochody budŜetowe skalkulowano na podstawie wskaźników    
ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów.  
2. Dochody majątkowe 4 250 000 złotych  
    Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,       
o  których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 uofp - na realizację zadania                        
inwestycyjnego  współfinansowane z innych  źródeł bezzwrotnych RPO                       

            Plan wydatków budŜetu Gminy na 2015 rok opiewa na kwotę     
23 986 194 złotych.  . 

 z tego: 
a/  wydatki bieŜące – 17 086 194 złotych.  
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 111 300                    
złotych, 
      - wydatki na obsługę długu – 439 060,98 złotych, 
      - wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 8 535 833,02 złotych, 
         w tym:  
         - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 2 664 961                         
złotych, 
         -  wydatki na programy, projekty związane z programami                                    
realizowanymi  z  udziałem  środków unijnych i zagranicznych                       
niepodlegających zwrotowi - 6 488,29 złotych, lit. "a" programy,                    
projekty związane z programami realizowanymi z udziałem                            
środków unijnych i  zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi                       
-  6 488,29 złotych 
 b/ wydatki majątkowe –  6 900 000 złotych, w tym; 

          - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 5 070 000                        
złotych, z tego na projekty realizowane przy udziale środków , o                          
których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 uofp  5 070 000 złotych.  
        -  lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z                    
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udziałem  środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi             
- 5 050 000 złotych, 

                
            Opracowana i przedłoŜona  Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza 
Finansowa przewiduje nadwyŜkę budŜetu w wysokości  1 265 720 złotych, 
która będzie przeznaczona na spłatę kredytów i poŜyczek. 
            Planowane rozchody budŜetu wynoszą 1 265 720 złotych, co stanowi 
5,01 % dochodów ogółem i są przeznaczone na spłatę kredytów i poŜyczek 
przypadających do spłaty w 2015 roku wynosi 1 265 720 złotych. 
            Wskaźnik planowanej spłaty wynosi 6,75 %, a dopuszczalny wskaźnik 
spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp (średnia z trzech lat) 7,11 % i 
został spełniony. 
            Kwota długu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosić będzie   
7 822 139,71 złotych i stanowić będzie 30,98 % dochodów.  .     
            Maksymalny wskaźnik dopuszczalny z art 243 ufp został spełniony              
Dochody bieŜące minus wydatki bieŜące stanowią kwotę 3 915 720 złotych.  
                         RóŜnica między dochodami bieŜącymi, a  wydatkami bieŜącymi 
powiększonymi o o nadwyŜkę budzetową stanowi kwotę 3 915 720 złotych 
 
             W zakresie wydatków na realizację przedsięwzięć przyjęto zgodnie z 
„Wykazem przedsięwzięć  : 
1. Ogółem 5 074 830 złotych, 
    z tego: 
    a/ wydatki bieŜące – 6 488,29 złotych, 
        lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z                    
udziałem  środków unijnych i zagranicznych niepodlegających                            
zwrotowi  -  6 488,29 złotych 
        b/ wydatki majątkowe 5 070 000 złotych 
             -  wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 5 050 000                        
złotych, z tego na projekty realizowane przy udziale środków , o                          
których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 uofp  5 050 000 złotych na                            
wydatki inwestycyjne kontynuowane.  
                -  lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z                    
udziałem  środków unijnych i zagranicznych niepodlegających                            
zwrotowi - 5 050 000 złotych, 
 
                - lit. "b" wydatki na  programy, projekty lub zadania pozostałe inne                        
niŜ  wymienione  w lit. a i b  20 000 złotych. 
                                                                    
 

   2016 rok 

 

                          Plan dochodów budŜetu Gminy na 2016 rok opiewa na kwotę 
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29 046 997 złotych, i zostały zwiększone  o kwotę 8 400 000 złotych w związku 
z  uzyskaniem środków z innych źródeł zagranicznych w kwocie         8 500 
000 złotych oraz zmniejszeniem dochodów własnych o 100 000 złotych. 
 z tego: 
1. Dochody bieŜące 20 546 997 złotych,  
    Dotacje, wielkość subwencji  przyjęto na podstawie wskaźników                         
ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów. 
    Dochody z tytułu podatków i opłat zostały przyjęte do planu  na podstawie         
wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, przy załoŜeniu              
likwidacji zaległości w  wysokości 10%.  
    Pozostałe dochody budŜetowe skalkulowano na podstawie wskaźników              
ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów.   
2. Dochody majątkowe 8 500 000 złotych  
    Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,       
o  których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 uofp - na realizację zadania                        
inwestycyjnego  współfinansowane z innych  źródeł bezzwrotnych RPO                      

             Plan wydatków budŜetu Gminy na 2016 rok opiewa na kwotę        
27 781 277 złotych.  . 

 z tego: 
a/  wydatki bieŜące – 17 109 277 złotych.  
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 375 196  
        złotych, 
      - wydatki na obsługę długu – 380 433,30 złotych 

           - wydatki związane z funkcjonowaniem JST –  8 353 647,70 złotych, 
              w tym: 
              - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 2 685 000 złotych 
         b/ - wydatki majątkowe –  10 672 000 złotych  
                na kontynuowane wydatki inwestycyjne  10 252 000 złotych 
                -  lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z                    
udziałem  środków unijnych i zagranicznych niepodlegających                            
zwrotowi  - 10 230 000 złotych 
                 - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 420 000                            
złotych, z tego na projekty realizowane przy udziale środków , o                          
których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 uofp  420 000 złotych.  
 
                  - lit. " c" programy, projekty lub zadania pozostałe inne niŜ                                    
wymienione w lit. a i b  420.000 złotych. 
               na noworozpoczynane inwestycje 420 000 złotych.     
             Opracowana i przedłoŜona  Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza 
Finansowa przewiduje nadwyŜkę budŜetu w wysokości  1 265 720 złotych. 
            Spłata kredytów i poŜyczek przypadających do spłaty w 2016 roku 
wynosi 1 265 720 złotych.  Wskaźnik planowanej spłaty wynosi 5,67 %, a 
dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp (średnia z 
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trzech lat) 9,29 %. 
            Wskaźnik wynikający z art. 169 i 170 uofp został spełniony. 
             Kwota długu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosić będzie          6 556 
419,71 złotych i stanowić będzie 22,57 % dochodów. 
             Maksymalny dopuszczalny wskaźnik został spełniony.    
Dochody bieŜące minus wydatki bieŜące stanowią kwotę 3 437 720 złotych. 
                
             W zakresie wydatków na realizację przedsięwzięć przyjęto zgodnie z 
„Wykazem przedsięwzięć  : 
1. Ogółem 10 672 000 złotych, 
    z tego: 
    a/ wydatki bieŜące – 0 złotych, 
        - lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z                     
udziałem  środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi            
- 0 złotych 
     b/ wydatki majątkowe 10 672 000 złotych  
          -  lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z                    
udziałem  środków unijnych i zagranicznych niepodlegających                            
zwrotowi  - 10 230 000 złotych  
         - lit. " c" programy, projekty lub zadania pozostałe inne niŜ wymienione               
w  lit. a i b 442 000 złotych 

 
 
 

 2017 rok 

 

                 Plan dochodów budŜetu Gminy na 2017 rok opiewa na kwotę           
29 243 067 złotych i zostały zwiększone  o kwotę 8 800 000 złotych w związku 
z  uzyskaniem środków z innych źródeł zagranicznych w kwocie 8 500 000 
złotych oraz  dochodów własnych o 300 000 złotych. 
 z tego: 
1. Dochody bieŜące 20 743 067 złotych,  
    Dotacje, wielkość subwencji  przyjęto na podstawie wskaźników                         
ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów. 
    Dochody z tytułu podatków i opłat zostały przyjęte do planu  na podstawie         
wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, przy załoŜeniu              
likwidacji zaległości w  wysokości 10%.  
    Pozostałe dochody budŜetowe skalkulowano na podstawie wskaźników              
ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów.  
2. Dochody majątkowe 8 500 000 złotych  
    Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,       
o  których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 uofp - na realizację zadania                        
inwestycyjnego  współfinansowane z innych  źródeł bezzwrotnych RPO                       
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             Plan wydatków budŜetu Gminy na 2017 rok opiewa na kwotę       
27 777 347 złotych. 

 z tego: 
a/  wydatki bieŜące – 17 077 347 złotych.  
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 731 000 
        złotych, 
      - wydatki na obsługę długu – 307 645,30 złotych 
      - wydatki związane z funkcjonowaniem JST –  8 594 505,70 złotych,                
z tego: 
         - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 2 700 000                         
złotych, 

             - lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z                     
udziałem  środków unijnych i zagranicznych niepodlegających                            
zwrotowi - 0 złotych 

         b/ - wydatki majątkowe –  10 700 000 złotych na nowe wydatki                             
inwestycyjne. 
                - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp                                    
10 000 000  złotych, z tego na projekty realizowane przy udziale                    
środków , o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 uofp  10 000 000                   
złotych na wydatki inwestycyjne kontynuowane.   
                - wydatki noworozpoczynane 500 000 złotych       

            Opracowana i przedłoŜona  Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza 
Finansowa przewiduje nadwyŜkę budŜetu w wysokości  1 465 720  złotych. 
            Spłata kredytów i poŜyczek przypadających do spłaty w 2016 roku 
wynosi 1 465 720 złotych, co stanowi 5,01 % dochodów ogółem.   
            Wskaźnik wynikający z art. 169 i 170 uofp został spełniony. 
             Kwota długu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosić będzie           
5 090 699,71  złotych i stanowić będzie 17,41 % dochodów. 
             Maksymalny dopuszczalny wskaźnik został spełniony.   Wskaźnik 
planowanej spłaty wynosi 6,06 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 
określony w art. 243 uofp (średnia z trzech lat) 10,74% i został spełniony 
Dochody bieŜące minus wydatki bieŜące stanowią kwotę  3 665 720  złotych. 
                
 
 
             W zakresie wydatków na realizację przedsięwzięć  nie przyjmowano  w 
Wykazie przedsięwzięć zadań w związku z brakiem informacji o moŜliwości  
aplikowania o nowe środki unijne. 
               
 
                            W latach, począwszy od 2018 do 2021  w zakresie zarówno 
dochodów jak i wydatków budŜetowych dokonano przeliczenia według 
wskaźnika Ministerstwa Finansów, zakresie rozchodów budŜetu zaplanowano 
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spłatę zadłuŜenia wraz z kosztami obsługi długu wynikającego z zawartej 
umowy o kredyty i poŜyczki zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza 
Finansowa, aŜ do całkowitej spłaty zadłuŜenia z tytułu kredytów i poŜyczek. 
 
 


