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Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Miejskiej Zgorzelec na lata 2020-2029

Dochody
Prognozowane wielkości dochodów uwzględniają następujące czynniki :
- stawki podatku od nieruchomości w roku 2020 dostosowane zostały do stawek
zawartych obwieszczeniu Ministra Finansów na 2020rok. Kwota planowana w roku
2020 i w następnych jest ustalona na poziomie wykonania w latach poprzednich i
szacunkowych wartości wzrostu.
- na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2019 r. z tytułu udziału gminy
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z informacja
otrzymaną od Ministra Finansów i dokonanymi zmianami przepisów dotyczących
wynagrodzeń i podatku dochodowego , w roku 2020 i następnych planuje się
uzyskać dochody z tego źródła na poziomie roku 2019 z lekką tendencją wzrostową.
-rok 2020 będzie kolejnym rokiem wnioskowania do programów unijnych o
dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Stąd znaczący udział w planowanych
dochodach majątkowych mają dotacje jakie gmina spodziewa się otrzymać z
programów unijnych w roku 2020,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia zaplanowano w wielkościach
podobnych jak w latach poprzednich mając na uwadze poprawę koniunktury
gospodarczej w kraju.
Na lata 2023-2029 przyjęto stały poziom dochodów uznając, że planowanie na tak
odległy okres może być mało precyzyjne i obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Wydatki
Zaplanowane wielkości wydatków są pochodną prognozowanych do osiągnięcia
dochodów.
W roku 2020 planowane wielkości wydatków ogółem są wyższe niż w latach
następnych z powodu ujęcia w początkowym okresie wieloletniej prognozy
finansowej realizacji zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z programów Unii
Europejskiej oraz środków krajowych.
Większa kwota wydatków bieżących w stosunku do roku 2019 roku jest wynikiem
między innymi planowanym wzrostem wynagrodzeń w każdej sferze gospodarki
narodowej, w tym znaczącym wzroście wynagrodzeń minimalnych.. W następnych
latach planuje się utrzymanie wydatków bieżących na stałym poziomie po to aby
uzyskać środki na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Przychody i rozchody
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2029 zakłada dodatni wynik budżetu
w poszczególnych latach. Zaplanowana nadwyżka przeznaczona jest na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.
Zaplanowane wielkości długu i wskaźniki obsługi zadłużenia w prognozowanym
okresie spełniają obowiązujące wymogi ustawy o finansach publicznych.
Wykazane kwoty wyłączeń limitów spłat zobowiązań w latach objętych wieloletnią
prognozą finansową wynikają z zaplanowanych wykupów obligacji wyemitowanych w
związku z umowami zawartymi na realizację zadań finansowanych przez programy
unijne w co najmniej 60 %.

