
         

Uchwała Nr XXV/148/2012 

Rady Gminy Ojrzeń 

z dnia 29 grudnia 2012 roku 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń  

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art.122 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 

157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach 

publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 z 

późn. zm. 

Rada Gminy Ojrzeń uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową  Gminy Ojrzeń na lata 2013-2025 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych. 

3. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2 

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie określonym w §1 ust.3, 

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 

płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 900.000 zł. 

§ 3 

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. § 2 pkt 2 w 

ramach kwoty 900.000 zł, oraz o których mowa w § 2 pkt 1. 

§ 4 

Traci moc Uchwała Nr XIV/74/2011Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2011 roku w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń z późniejszymi zmianami. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6 

Uchwala wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 r. 







































wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013

dochody bieżące (Db) 10 163 806,07 11 078 089,55 11 970 041,25 12 414 019,79 11 989 754,87 12 107 836,20

dochody ze sprzedaży majątku (Sm) 142 818,08 125 454,93 264 371,02 83 897,72 771 376,00 350 960,50

dochody ogółem (D) 10 932 438,12 12 415 914,07 12 586 333,46 14 928 102,62 13 673 170,87 12 808 796,70

wydatki bieżące (Wb) 8 917 089,35 9 644 432,40 10 767 079,20 12 144 226,87 11 419 907,40 11 134 623,20

koszt obsługi zadłużenia (O) 74 172,76 127 894,89 163 945,94 229 668,44 305 000,00 300 000,00

spłata rat kapitałowych (R) 490 000,00 645 176,71 693 560,57 658 072,58 696 632,58 580 804,00

zadłużenie na koniec roku (Z) 2 015 937,57 3 015 937,57 3 469 436,58 4 706 436,58 5 706 436,58 4 125 632,58

Z / D 18,44% 24,29% 27,57% 31,53% 41,73% 32,21%

(R +O) / D 5,16% 6,23% 6,81% 5,95% 7,33% 6,88%

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

41,76% 35,91% 28,22% 25,19%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb) 1 389 535 1 559 112 1 467 333 353 691 1 341 223 1 324 174

do dochodów ogółem (D) 0,127102 0,125574 0,116581 0,023693 0,098092 0,103380

w % 12,71% 12,56% 11,66% 2,37% 9,81% 10,34%

Średnia z 3 lat poprzednich lat 0,117418 0,123086 0,088616 0,079455

w % 11,74% 12,31% 8,86% 7,95%

R+O w 2010 wg nowej ufp <= 1 477 858 1 837 436 1 211 662 1 017 727

R+O w 2010 wg starej ufp <= 1 887 950 2 239 215 2 050 976 1 921 320

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013
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Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ojrzeń została opracowana na lata 2013-2025.  

Ujęto w niej następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych: 

 budowa parkingu w Kraszewie okres realizacji 2008-2016, 

 budowa sieci wodociągowej w Kraszewie okres realizacji 2011-2015,   

 budowa świetlicy w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno – społecznego okres 

realizacji 2010-2016, 

 modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie okres realizacji 2009-2016, 

 modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie okres realizacji 2013-2014, 

 rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu okres realizacji 2013-2017. 

W większości są to już inwestycje rozpoczęte i gmina poniosła już koszty związane z ich 

realizacją.  

Założenia dotyczące prognozy dochodów i wydatków budżetu w 2013 roku: 

- prognozowany średnioroczny wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w  

   wysokości 102,7 % 

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w   

     wysokości nie niżej niż  100,0 % 

- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmiany i wynosić będzie 

2,45% podstawy ich  wymiaru. 

Założenia na lata 2014-2023 

- prognozowany średnioroczny wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w  

     wysokości 102,7 % 

- prognozowane zwiększenie dochód bieżących, w związku z szacowanym wzrostem subwencji o 

ok. 4%, zwiększeniem dochód z tytułu podatków i opłat lokalnych. 

Gmina w okresie objętym WPF planuje pozyskać z tytułu sprzedaży majątku następujące 

dochody: 

Rok 2013 – 350.960,50 zł 

Rok 2014 – 350.000,00 zł 

Rok 2015 – 200.000,00 zł 



Rok 2016 – 200.000,00 zł 

Plan sprzedaży nieruchomości gruntowych, nieruchomości zbudowanych i lokali w 

poszczególnych latach: 

Lp. Miejscowość 
Nr 

działki 
Powierzchnia Zabudowa  Uwagi Wycena 

1.  2013  350.960,50 zł 

2.  Nowa Wieś 108/8 0,1992   Łączna wartość 

działek 

niezbudowanych oraz 

działek zabudowanych  

ok. 70.000 zł. (łączna 

pow.0,5109 ha). 

Szacunkową cenę 

ustalono w oparciu o 

przelicznik przy 

sprzedaży działki w tej 

samej miejscowości w 

roku 2012 – 830zł/0,01 

ha. Nieruchomości 

gruntowe zabudowane 

budynkiem 

mieszkalnym 

przeznaczone są do 

sprzedaży na rzecz 

dotychczasowych 

najemców. Wartość 

budynku mieszkalnego 

oraz budynku 

gospodarczego szacuje 

się na kwotę 27.670 zł 

3.   108/9 0,0410   

4.   108/10 0,0222   

5.   108/11 0,0702 + budynek m.  

6.   108/12 0,0285 + budynek m.  

7.   108/13 0,0398 + budynek m.  

8.   108/14 0,0502 + bud. 

gospodarczy 

 

9.   108/15 0,0424   

10.   108/16 0,0174   

11.  Ojrzeń 74/2 5,9824  rola Szacunkowa wartość – 

102.897,28 zł gruntu 

ustalona w oparciu o 

dane z wyceny 

sprzedaży działki 

rolnej w roku 2012 w 

tym samym obrębie 

17.200 zł/ha 

12.   101/15 0,1249  Dz. bud Szacunkowa wartość – 

27.977,60 zł działki  

ustalona w oparciu o 

przelicznik sprzedaży 

działki o podobnych 

parametrach w roku 

2012 w tym samym 

obrębie 2.240 

zł/0,01ha 



13.   203/2 0,8671  10 działek po 

0,0605 ha 

Szacunkowa wartość – 

95.205,62 zł działki  

ustalona w oparciu o 

przelicznik sprzedaży 

działki o podobnych 

parametrach w roku 

2012 w tym samym 

obrębie ok. 

1.587zł/0,01ha 

14.   211 0,4941  rola Szacunkowa wartość 

8.500,00 zł gruntu 

ustalona w oparciu o 

dane z wyceny 

sprzedaży działki 

rolnej w roku 2012 w 

tym samym obrębie 

ok.17.200 zł/ha 

15.   223 0,1966  rola Szacunkowa wartość 

3.380,00 zł gruntu 

ustalona w oparciu o 

dane z wyceny 

sprzedaży działki 

rolnej w roku 2012 w 

tym samym obrębie 

ok.17.200 zł/ha 

16.   224 0,6081  rola Szacunkowa wartość 

10.500,00 zł gruntu 

ustalona w oparciu o 

dane z wyceny 

sprzedaży działki 

rolnej w roku 2012 w 

tym samym obrębie 

ok.17.200 zł/ha 

17.  Kraszewo 393 0,0699  dz. bud 9.500,00 zł według 

sporządzonej przez 

rzeczoznawcę w 2012 

roku wyceny. 

18.  Bronisławie 169 0,0791  dz. bud Szacunkowa wartość 

nieruchomości 

7.000,00 zł według cen 

rynkowych ok.885zł 

/0,01 ha 

 / weryfikacja aktów 

notarialnych i wartości 

działek w tym obrębie/ 

19.   170 0,0920  dz. bud Szacunkowa wartość 

nieruchomości 

8.000,00 zł według cen 



rynkowych ok.885zł 

/0,01 ha 

 /weryfikacja aktów 

notarialnych i wartości 

działek w tym obrębie/ 

20.  Żochy 264 0,0789 mleczarnia  Szacunkowa wartość 

nieruchomości 

zabudowanej 

budynkiem 8.000,00 zł 

według cen rynkowych 

ok.885zł /0,01 ha 

gruntu 

 /weryfikacja aktów 

notarialnych i wartości 

działek w tym obrębie/ 

21.  2014  350.000,00 zł 

22.  Luberadz 303/10 1,4157 szkoła  Szacunkowa wartość 

w oparciu o analizę 

cen rynkowych 

225.000,00 zł 

23.   472 0,2099  dz. bud 
Szacunkowa wartość 

125.000,00 zł  

Działki budowlane, 

obecnie nieuzbrojone, 

cena przyjęta do 

kalkulacji ok. 970,00 

zł/0,01 ha. 

24.   473 0,2025  dz. bud 

25.   481 0,2074  dz. bud 

26.   482 0,2566  dz. bud 

27.   483 0,2107  dz. bud 

28.   484 0,2078  dz. bud 

29.  2015  200.000,00 zł 

30.  Kraszewo 39 3,8657  Rola /stawy/ Szacunkowa wartość 

200.000,00 zł  w 

oparciu o analizę cen 

rynkowych dla tego 

obrębu. 

31.        

32.  2016  200.000,00 zł 

33.  Kraszewo 61 0,5055  Dz. Bud 

/dwór/ 

Szacunkowa wartość 

nieruchomości 

60.000,00 zł w oparciu 

o analizę cen 

rynkowych dla tego 

obrębu. Weryfikacja 

aktów notarialnych. 

34.   63/3 0,0307  Dz. Bud 

/dwór/ 

35.  Kałki 45/1 0,1485  rola Szacunkowa wartość 

nieruchomości 
36.   46/1 0,1125  rola 



37.   87/1 0,1063  rola 7.000,00 zł w oparciu 

o analizę cen 

rynkowych dla tego 

obrębu. Weryfikacja 

aktów notarialnych. 

38.  Halinin 78 0,1057  Rola  Szacunkowa wartość 

20.000,00 zł w oparciu 

o analizę cen 

rynkowych dla tego 

obrębu. Weryfikacja 

aktów notarialnych. 

       

39.  Ojrzeń 124 0,6112  rola Szacunkowa wartość 

gruntu 13.000,00 zł w 

oparciu o analizę cen 

rynkowych dla tego 

obrębu.  

 

40.   128 1,5210  rola Szacunkowa wartość 

gruntu 34.000,00 zł w 

oparciu o analizę cen 

rynkowych dla tego 

obrębu. 

 

41.  Łebki -

Wielkie 

83 0,9721  rola Szacunkowa wartość 

26.000,00 zł w oparciu 

o analizę cen 

rynkowych dla tego 

obrębu. Weryfikacja 

aktów notarialnych. 

 

42.   

Grabówiec 

 

101/1 

 

0,7739 

  

las 
Szacunkowa wartość 

40.000,00 zł w oparciu 

o analizę cen 

rynkowych dla tego 

obrębu. Weryfikacja 

aktów notarialnych. 

 

43.   101/2 0,00134  las  

44.   104/2 0,0132  las  

45.   104/3 0,1985  las  

 

 

Dochody bieżące w okresie objętym prognozą zaplanowano w miarę  posiadanego rozeznania, w 

sposób obiektywny i optymalny. 

Wydatki bieżące gminy zostały oszacowane przy założeniu oszczędnej i racjonalnej gospodarki, 

pozwalającej na zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczone ze względu na stronę 

dochodową budżetu. 

 

Prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi: 

Rok 2013 – 4.125.632,58 zł 



Rok 2014 – 3.657.132,58 zł 

Rok 2015 – 3.126.132,58 zł 

Rok 2016 – 2.655.132,58 zł 

Rok 2017 – 2.121.632,58 zł 

Rok 2018 – 1.831.632,58 zł 

Rok 2019 – 1.541.632,58 zł 

Rok 2020 – 1.291.632,58 zł 

Rok 2021 – 1.041.632,58 zł 

Rok 2022 – 791.632,58 zł 

Rok 2023 – 532.500,00 zł 

Rok 2025 – 266.250,00 zł 

 

Prognozowane wskaźniki zadłużenia gminy obliczone według art.170 „starej” ustawy o finansach 

publicznych są zachowane i nie przekraczają 60% - wskaźnika relacji długu do planowanych 

dochodów: 

 

Rok 2013 – 32,21 % 

Rok 2014 – 28,91 % 

Rok 2015 – 24,62 % 

Rok 2016 – 20,58 % 

Rok 2017 – 16,45 % 

Rok 2018 – 13,98 % 

Rok 2019 – 11,59% 

Rok 2020 – 9,57 % 

Rok 2021 – 7,72% 

Rok 2022 – 5,78 % 

Rok 2023 – 3,83 % 

Rok 2024 – 1,89% 

Rok 2025 – 0% 

 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów nie przekracza 15% i wynosi: 

 

Rok 2013 – 6,88 % 

Rok 2014 – 6,08 % 



Rok 2015 – 6,23% 

Rok 2016 – 5,36 % 

Rok 2017 – 5,69% 

Rok 2018 – 3,44% 

Rok 2019 – 3,22% 

Rok 2020 – 2,74 % 

Rok 2021 – 2,52% 

Rok 2022 – 2,36% 

Rok 2023 – 2,27 % 

Rok 2024 – 2,16 % 

Rok 2025 – 1,99% 

 

 

Wskaźnik spłaty zgodny z art.243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony w całym 

okresie tak wyszacowanej prognozy, jednak przy założeniu że gmina nie będzie korzystała z 

zewnętrznego finansowania w postaci kredytów i pożyczek począwszy od roku 2013. Spłaty 

kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych będą pokrywane z przychodów pochodzących z 

nadwyżek wynikających z zamknięcia budżetu każdego kolejnego roku budżetowego. 


