
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025

Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  (WPF)  była  uchwalana  przez  Radę  po  raz  pierwszy  
na 2011 rok. Punktem wyjściowym do WPF jest uchwała budżetowa na 2011 rok. Uchwała 
w sprawie WPF obejmuje swoim zakresem co najmniej 4 lata budżetowe, tj. rok budżetowy 
i trzy kolejne lata. 
Zmiana  tytułu  „Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  na  lata  2011-2025”  na  „Wieloletnia 
Prognoza  Finansowa  na  lata  2012-2025” nastąpi  na  ostatniej  sesji  Rady  Miejskiej  
w Byczynie w 2011 roku, na której również powinno nastąpić uchwalenie budżetu gminy  
na 2012 rok.

1.Przyjęte wielkości w WPF, dotyczące dochodów bieżących oparte są o dane z lat ubiegłych 
skorygowane o wskaźniki określone przez Ministerstwo Finansów i Burmistrza Byczyny. 
Dochody majątkowe w najbliższym okresie czasu tj. w latach 2012-2013 zostały określone 
na  podstawie  podpisanych  umów  o  dofinansowanie  inwestycji  oraz  realne  dochody  
ze sprzedaży mienia. W dłuższym okresie czasu określono tylko realne dochody majątkowe 
ze sprzedaży mienia.
2.Dane dotyczące przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zostały określono w oparciu  
o WPF uchwaloną w roku 2011. Dane te nie zmieniły się i nie mogą się zmienić. Naszym 
wspólnym celem jest „zejście z zadłużenia gminy” oraz zmniejszenie wydatków na obsługę 
długu. Jest to bowiem podstawowy krok do spełnienia warunków określonych przez art. 243 
„nowej” ufp.
3.Rozchody  określono  w  oparciu  o  harmonogramy  spłat  pożyczek  i  kredytów  już 
zaciągniętych  oraz  tych  planowanych  do  zaciągnięcia,  zgodnie  z  załącznikiem  nr  3  
do Materiałów informacyjnych Burmistrza Byczyny do projektu budżetu na 2012 rok.
4.  Budżet  składa  się  z  „czterech  części”.  Musi  się  bilansować.  Trzy  „zmienne”  zostały 
określone powyżej i są to już wielkości stałe.
Wydatki  majątkowe  określono  zgodnie  z  danymi  zawartymi  w  wykazie  przedsięwzięć  
do WPF. Nie we wszystkich latach wydatki majątkowe określone są z nazwy, ale określono 
środki na ten cel i należy przyjąć, że też jest to wielkość stała.
Do  zbilansowania  budżetu  pozostały  wydatki  bieżące.  „Nowa”  ufp  stawia  rygorystyczne 
warunki. Aby je osiągnąć należy dokonywać takich zmian w  budżetach poszczególnych lat, 
aby w roku 2014 spełnić wszystkie warunki określane przez ustawę i osiągnąć obligatoryjne 
wskaźniki.
W  WPF  zostały  określone  dochody  i  wydatki,  przychody  i  rozchody  w  wielkościach 
spełniających określone warunki. 
W najbliższym czasie należy podjąć takie działania i rozwiązania, które pozwolą na realizację 
wydatków bieżących na poziomach określonych w WPF. 
 
WPF obejmuje lata 2009-2025 i jest sporządzona na cały okres spłaty wszystkich kredytów 
i pożyczek, łącznie z planowanymi do zaciągnięcia w latach 2012-2020 roku.

W celu urealnienia kwoty długu na koniec 2011 roku należy:

1. Przyjąć zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2011 roku w kwocie 
13.227.876,75 zł
2. Zgodnie z uchwałami Rady,  przyjąć uruchomienie w IV kwartale 2011 roku kredytów  
i pożyczek na kwotę 3.493.324,54 zł, czyli zwiększenie zadłużenia o ww kwotę
3. Zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek, pomniejszyć zadłużenie o kwotę 
419.400,00 zł tj. kwotę pozostająca do spłaty w IV kwartale 2011 roku 



4.  Pomniejszyć  zadłużenie  gminy  o  kwotę  508.963,00  zł,  która  zawiera  się  w  kwocie 
3.493.324,54 zł w pkt. 2, a która nie zostanie uruchomiona w roku 2011. Na sesji w grudniu 
zostaną wprowadzone takie zmiany w uchwałach kredytowych, które zmniejszą przychody 
roku  2011,  a  zwiększą  przychody  roku  2012  (zwiększenie  przychodów  jest  już  ujęte  
w projekcie uchwały budżetowej)

Po wprowadzeniu ww zmian na dzień 31.12.2011 roku zadłużenie gminy zamknie się kwotą 
15.792.838,29 zł. 
Jest  to  maksymalna  kwota,  przy  uruchomieniu  wszystkich  zaplanowanych  przychodów,  
za wyjątkiem jak wyżej. Stanowić to będzie 46,36% planowanych dochodów. Po wyłączniu 
na podstawie art.  170 ust.  3 ufp z 2005 roku kwoty 2.748.445,54 zł, zadłużenie  wynosić 
będzie w 38,29%. 

Wyłączenia na 31.12.2011 roku obejmują:
1. pożyczkę  z  BGK  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  pn.  „Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej w Byczynie”  235.874,00 zł
2. kredyt  z  ING  Olesno  na  finansowanie  zadania  pn.  „Zagospodarowanie  przestrzeni 

publicznej w Byczynie”  350.000,00 zł
3. pożyczkę  z  WFOSiGW  w  Opolu  na  zadanie  pn.  „Kompleksowa  termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej” 230.000,00 zł
4. pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej gminy Byczyna etap I-Roszkowice” 365.153,00 zł
5. kredyt  z  BS  Wołczyn  na  zadanie  pn.  „Kompleksowa  termomodernizacja  budynków 

użyteczności publicznej” 465.381,00 zł
6. kredyt  z  BS  Wołczyn  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  pn.  „Kompleksowa 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” 958.653,54 zł
7. kredyt z BS Rolników w Opolu na finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej gminy Byczyna etap I-Roszkowice” 143.384,00 zł

2012 rok
Zaplanowane dochody i  wydatki  budżetu oraz przychody i  rozchody na 2012 rok zostały 
szczegółowo omówione w projekcie uchwały budżetowej. 

Na  dzień  dzisiejszy  nieznana  jest  kwota  dofinansowania  z  Unii  do  nowych  projektów 
„miękkich”,  dlatego  w  budżecie  2012  roku  zaplanowano  tylko  dwa  projekty,  których 
realizacja rozpoczęła się w 2011 roku. Kwota dofinansowania 111.000,00 zł. Pozostała kwota 
14.250,00 zł dotyczy projektu zrealizowanego w 2010 roku.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 5.317.444,17 zł dotyczą:
1. dofinansowania z Unii do:
-  kanalizacji  w  Roszkowicach  w  kwocie  1.660.358,00  zł,  w  tym  kwota  365.153,00  zł  
z roku 2011
-  termomodernizacji  budynków  użyteczności  publicznej  w  kwocie  2.008.906,02  zł,  
w tym kwota 958.653,54 zł z roku 2011
-  zagospodarowania przestrzeni publicznej w Byczynie w kwocie 235.874,00 zł, w tym cała 
kwota jeszcze z roku 2010

2. dofinansowania z budżetu państwa poprzez BGK do:
- budynku socjalnego w Polanowicach w kwocie 43.486,15 zł
- budynku socjalnego ul. Krótka w Byczynie w kwocie 50.000,00 zł



3. pozostałych dochodów w tym:
- sprzedaż działek i gruntów nie zabudowanych w kwocie 664.320,00 zł
- sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych w kwocie 551.500,00 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3.000,00 zł
- dotacja od Powiatu Kluczborskiego 100.000,00 zł

Nie zakładano innych  dochodów bieżących  i  majątkowych,  tylko  te,  które  realnie  można 
wykonać i w związku, z którymi są już podpisane stosowne umowy.

W roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytów i  pożyczek w wysokości 4.354.420,48 zł, 
natomiast planowane rozchody,  czyli  spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych  
w wysokości 6.666.105,77 zł.

Analizując  przedstawioną  prognozę  długu  zauważamy,  że  największe  zadłużenie  gminy 
przypada  na  dzień  31.12.2011  roku,  natomiast  na  31.12  2012  roku zadłużenie  powinno  
się obniżyć o ponad 2 mln zł i  wynosić  nie więcej niż 13.481.153,00 zł,  co w stosunku  
do planowanych dochodów na 2012 rok wynosi 39,98%. Po wyłączniu na podstawie art. 170 
ust. 3 ufp z 2005 roku kwoty 2.518.877,00 zł, zadłużenie wynosić będzie w 32,51%. 

Wyłączenia na 31.12.2012 roku obejmują:
1. pożyczkę  z  WFOSiGW  w  Opolu  na  zadanie  pn.  „Kompleksowa  termomodernizacja 

budynków  użyteczności  publicznej”  467.500,00  zł  (uruchomiona  w  2011  roku  
230.000,00  zł  plus  planowana  w  2012  roku  417.500,00  zł  pomniejszone  o  spłatę  
w 2012 roku kwoty 180.000,00 zł)

2. kredyt  z  BS  Wołczyn  na  zadanie  pn.  „Kompleksowa  termomodernizacja  budynków 
użyteczności  publicznej”  552.121,00  zł  (kredyt  uruchomiony  w  2011  roku  w  kwocie 
465.381,00 zł plus planowany w 2012 roku w kwocie 86.740,00 zł)

3. pożyczkę  z  WFOSiGW  w  Opolu  na  zadanie  pn.  „Kompleksowa  termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej” 700.000,00 zł (planowana w 2012 roku)

4. kredyt z BS Rolników w Opolu na finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej gminy Byczyna etap I-Roszkowice” 449.256,00 zł (kredyt uruchomiony w 2011 
roku 143.384,00 zł plus planowany na 2012 rok 305.872,00 zł)

5. pożyczkę z WFOSiGW w Opolu na finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej gminy Byczyna etap I-Roszkowice” 350.000,00 zł (planowana w 2012 roku  
w kwocie 498.851,00 zł po spłacie 148.851,00 zł)

2013 rok
W roku 2013 planuje się zaciągnięcie kredytów i  pożyczek w wysokości 3.444.872,47 zł, 
natomiast planowane rozchody,  czyli  spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych  
w wysokości 4.832.042,47 zł.
Planowane  kredyty  będą  przeznaczone  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  pożyczek  
i kredytów. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.441.238,02 zł.
Na koniec roku 2013  planowane zadłużenie wynosić będzie  12.093.983,00 zł, w stosunku 
do planowanych dochodów na 2013 rok wynosi 37,28%. Po wyłączniu na podstawie art. 170 
ust. 3 ufp z 2005 roku kwoty 3.480.158,00 zł, zadłużenie wynosić będzie w 26,55%. 

Wyłączenia obejmują:

1. pożyczkę  z  WFOSiGW  w  Opolu  na  zadanie  pn.  „Kompleksowa  termomodernizacja 
budynków  użyteczności  publicznej”  287.500,00  zł  (uruchomiona  w  2011  roku  
230.000,00  zł  plus  planowana  w  2012  roku  417.500,00  zł  pomniejszone  o  spłatę  
w 2012 roku kwoty 180.000,00 zł i spłatę w 2013 roku 180.000,00 zł)



2. kredyt  z  BS  Wołczyn  na  zadanie  pn.  „Kompleksowa  termomodernizacja  budynków 
użyteczności  publicznej”  552.121,00  zł  (kredyt  uruchomiony  w  2011  roku  w  kwocie 
465.381,00 zł i w 2012 roku w kwocie 86.740,00 zł)

3. pożyczkę  z  WFOSiGW  w  Opolu  na  zadanie  pn.  „Kompleksowa  termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej” 525.000,00 zł (uruchomiona w 2012 roku w kwocie 
700.000,00 zł po spłacie w 2013 roku kwoty 175.000,00 zł)

4. pożyczkę  z  WFOSiGW  w  Opolu  na  zadanie  pn.  „Kompleksowa  termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej” 230.379,00 zł (planowana w 2013 roku)

5. kredyt z BS Rolników w Opolu na finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej  gminy  Byczyna  etap  I-Roszkowice”  1.015.045,00  zł  (kredyt  uruchomiony  
w  2011  roku  143.384,00  zł,  w  2012  roku  305.872,00  zł  i  planowany  w  2013  roku 
709.173,00 zł po spłacie kwoty 143.384,00 zł)

6. pożyczkę z WFOSiGW w Opolu na finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej  gminy  Byczyna  etap  I-Roszkowice”  870.113,00  zł  (z  2012  roku  
w kwocie 498.851,00 zł, planowana w 2013 roku 520.113,00 zł, po spłacie 148.851,00 zł)

2014 rok
W roku 2014 planuje się zaciągnięcie kredytów i  pożyczek w wysokości 1.500.000,00 zł, 
natomiast planowane rozchody,  czyli  spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych  
w wysokości 1.842.179,00 zł.
Planowane  kredyty  będą  przeznaczone  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  pożyczek  
i kredytów. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.594.000 zł.

Nie planuje  się wyłączeń  z  zadłużenia,  tak jak w latach ubiegłych,  bowiem zakłada się,  
że wszystkie dofinansowania z Unii do prowadzonych w latach 2011-2013 inwestycji wpłyną 
do 31.12.2013 roku i pozwolą na spłatę kredytów i pożyczek, które zaciągnięto w ww okresie 
na wyprzedzające finansowanie tych inwestycji.

Na  koniec  roku  2014   zadłużenie  wynosić  będzie   11.751.804,00  zł,  w  stosunku  
do planowanych dochodów na 2014 rok wynosi 39,77%. 

2015 rok
W roku 2015 planuje się zaciągnięcie kredytów i  pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł, 
natomiast planowane rozchody,  czyli  spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych  
w wysokości 2.417.017,00 zł.
Planowane  kredyty  będą  przeznaczone  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  pożyczek  
i kredytów.
Na wydatki majątkowe w roku 2015 zaplanowano kwotę 2.526.425 zł.

Na  koniec  roku  2015   zadłużenie  wynosić  będzie   10.334.787,00  zł,  w  stosunku  
do planowanych dochodów na 2015 rok wynosi 34,74%.

2016 rok
W roku 2016 planuje się zaciągnięcie kredytów i  pożyczek w wysokości 1.900.000,00 zł, 
natomiast planowane rozchody,  czyli  spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych  
w wysokości 1.818.900,00 zł.
Planowane  kredyty  będą  przeznaczone  na  pokrycie  deficytu  oraz  na  spłatę  wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Na wydatki majątkowe w roku 2016 zaplanowano kwotę 2.766.000 zł.

Na  koniec  roku  2016   zadłużenie  wynosić  będzie   10.415.887,00  zł,  w  stosunku  
do planowanych dochodów na 2016 rok wynosi 35,58%. 



2017 rok
W roku 2017 planuje się zaciągnięcie kredytów i  pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł, 
natomiast planowane rozchody,  czyli  spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych  
w wysokości 1.680.000,00 zł.
Planowane  kredyty  będą  przeznaczone  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  pożyczek  
i kredytów. Na wydatki majątkowe w roku 2017 zaplanowano  kwotę 1.810.000 zł.

Na  koniec  roku  2017   zadłużenie  wynosić  będzie   9.735.887,00  zł,  w  stosunku  
do planowanych dochodów na 2017 rok wynosi 33,0%. 

2018 rok
W roku 2018 planuje się zaciągnięcie kredytów i  pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł, 
natomiast planowane rozchody,  czyli  spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych  
w wysokości 1.583.660,00 zł.
Planowane  kredyty  będą  przeznaczone  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  pożyczek  
i kredytów. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.516.340 zł.

Na  koniec  roku  2018   zadłużenie  wynosić  będzie   9.152.227,00  zł,  w  stosunku  
do planowanych dochodów na 2018 rok wynosi 29,96%. 

2019 rok
W roku 2019 planuje się zaciągnięcie kredytów i  pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł, 
natomiast planowane rozchody,  czyli  spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych  
w wysokości 1.289.145,00 zł.
Planowane  kredyty  będą  przeznaczone  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  pożyczek  
i kredytów. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.674.115 zł.

Na  koniec  roku  2019   zadłużenie  wynosić  będzie   8.863.082,00  zł,  w  stosunku  
do planowanych dochodów na 2019 rok wynosi 28,92%. 

2020 rok
W roku 2020 planuje się zaciągnięcie kredytów i  pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł, 
natomiast planowane rozchody,  czyli  spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych  
w wysokości 1.815.000,00 zł.
Planowane  kredyty  będą  przeznaczone  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  pożyczek  
i kredytów.
Wydatki majątkowe w roku 2020, zaplanowano w kwocie 3.135.000 zł.

Na  koniec  roku  2020   zadłużenie  wynosić  będzie   8.048.082,00  zł,  w  stosunku  
do planowanych dochodów na 2020 rok wynosi 25,75%. 

2021 rok
W  roku  2021  nie  planuje  się  zaciągnięcia  kredytów  i  pożyczek,  natomiast  planowane 
rozchody,  czyli  spłaty  kredytów  i  pożyczek  wcześniej  zaciągniętych  
w wysokości 1.551.342,00 zł.

Na  koniec  roku  2021   zadłużenie  wynosić  będzie   6.496.740,00  zł,  w  stosunku  
do planowanych dochodów na 2021 rok wynosi 20,69%. 



2022 rok
W  roku  2022  nie  planuje  się  zaciągnięcia  kredytów  i  pożyczek,  natomiast  planowane 
rozchody,  czyli  spłaty  kredytów  i  pożyczek  wcześniej  zaciągniętych  
w wysokości 2.196.740,00 zł.

Na  koniec  roku  2022   zadłużenie  wynosić  będzie   4.300.000,00  zł,  w  stosunku  
do planowanych dochodów na 2022 rok wynosi 13,4 %. 

2023 rok
W  roku  2023  nie  planuje  się  zaciągnięcia  kredytów  i  pożyczek,  natomiast  planowane 
rozchody,  czyli  spłaty  kredytów  i  pożyczek  wcześniej  zaciągniętych  
w wysokości 1.900.000,00 zł.

Na  koniec  roku  2023   zadłużenie  wynosić  będzie   2.400.000,00  zł,  w  stosunku  
do planowanych dochodów na 2023 rok wynosi 7,36 %. 

2024 rok
W  roku  2024  nie  planuje  się  zaciągnięcia  kredytów  i  pożyczek,  natomiast  planowane 
rozchody,  czyli  spłaty  kredytów  i  pożyczek  wcześniej  zaciągniętych  
w wysokości 1.400.000,00 zł.

Na  koniec  roku  2024   zadłużenie  wynosić  będzie   1.000.00000  zł,  w  stosunku  
do planowanych dochodów na 2024 rok wynosi 2,99 %. 

2025 rok
W  roku  2025  nie  planuje  się  zaciągnięcia  kredytów  i  pożyczek,  natomiast  planowane 
rozchody,  czyli  spłaty  kredytów  i  pożyczek  wcześniej  zaciągniętych  
w wysokości 1.000.000,00 zł.

Na koniec roku 2025  zadłużenie wynosić będzie  0 zł.

Biorąc pod uwagę zapisy art.  243 znowelizowanej  ustawy o finansach publicznych,  która 
weszła  w życie  01  stycznia  2010  roku,  musimy  zdawać  sobie  sprawę,  że  utrzymywanie 
zadłużenia  na  poziomie  14  –  15  mln  zł  nie  jest  możliwe  w  dłuższym  okresie  czasu.  
Aby być w zgodzie z zapisami nowej ustawy należy w ciągu 2-3 lat zmniejszyć zadłużenie 
gminy do takiego poziomu, aby spłaty roczne rat i odsetek oscylowały w okolicach kwoty 
2,5  mln  zł.  Jak  przedstawia  WPF  realne  dochody  gminy  wahają  się   w  okolicach  
29 - 33 mln zł. 
Nie jest  więc możliwe zwiększenie  budżetu gminy do poziomu 60 mln zł,  a taki dopiero 
poziom pozwoliłby na utrzymanie bieżącego poziomu zadłużenia, a tym samym na zaciąganie 
nowych kredytów w granicach spłaty w danym roku.

Nasza gmina nie może zakładać większych przychodów w roku 2012 i w latach następnych. 
Tak jak zwracałem uwagę w wyjaśnieniach do informacji o relacji z art. 243 ufp, nie możemy 
planować większych  kredytów i  pożyczek  od  tych  wykazanych  w WPF. Nasze  działania 
muszą  zmierzać  do  zmniejszenia  zadłużenia  gminy  i  zmniejszenia  wydatków  na  obsługę 
długu.  Będzie  to  możliwe  do  osiągnięcia,  jeżeli  w  każdym  kolejnym  roku  kwota  nowo 
zaciąganych kredytów będzie mniejsza od kwoty spłacanych kredytów. Jest to bardzo trudne 
do wykonania, ale nie niemożliwe, jak wynika z przedstawionej WPF.


