
OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINNASOWEJ 
 

 
1. Prognoza dochodów. 

 
Dochody bieŜące. 
 
Do celów planistycznych przyjęto załoŜenie, iŜ procentowy wzrost dochodów w okresie 
objętym prognozą, z wyjątkiem dochodów ze sprzedaŜy majątku ,będzie kształtował się w 
poszczególnych latach 2011-2015 na następującym poziomie. 
 
Wskaźniki                               2011r.          2012r.          2013r.          2014r.          2015r. 
PKB – dynamika realna           3,5                4,8                4,1               4,0                3,7 
Powiat – planowana               - 0,4               3,5                2,5               4,0                3,5 
 
 Przyjęte wskaźniki wzrostu oszacowania dochodów bieŜących powiatu są niŜsze w latach 
2011 – 2013 ze względu na to ,iŜ powiat moŜe otrzymywać niŜsze dotacje budŜetowe oraz 
niŜszą subwencje oświatową . 
 
Dochody majątkowe. 
Wielkości dochodów majątkowych przyjęte do WPF w latach 2011 – 2013 ustalono w 
oparciu o wysokość współfinansowania środkami zewnętrznymi np. środkami z Unii 
Europejskiej. W latach objętych WPF nie planuje się dochodów ze sprzedaŜy mienia powiatu. 
 

2. Prognoza wydatków. 
 
Wydatki bieŜące. 
 
Wydatki bez obsługi zadłuŜenia ustalono w oparciu o wytyczne dotyczące załoŜeń 
makroekonomicznych opracowanych przez Ministra Finansów dla potrzeb wieloletnich 
prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Prognoza dotyczy dynamiki cen 
towarów i usług konsumpcyjnych średniorocznych na lata 2011 – 2015. 
 
Wskaźniki                                    2011r.         2012r.           2013r.           2014r.               2015r. 
CPI dynamika średnioroczna         2,3              2,5                2,5                2,5                     2,5 
Powiat – planowana                    - 4,4              4,3                 2,5              13,3                     3,9 
 
W przypadku planowania wydatków, brano pod uwagę wielkość zadłuŜenia oraz koszty 
obsługi długu. WaŜnym czynnikiem kształtującym wysokość planowanych wydatków 
bieŜących, są planowane wydatki majątkowe. 
 
Wydatki maj ątkowe. 
 
Wydatki majątkowe ujęte w WPF zaplanowano w oparciu o plan wydatków majątkowych i 
zaplanowane  przedsięwzięcia  na lata 2011 – 2013. 
 

3. NadwyŜka operacyjna. 
 
Głównym celem wykonanej prognozy finansowej jest określenie moŜliwości inwestycji 
powiatowych, a zatem identyfikacja realnego potencjału finansowego powiatu. O potencjale 



tym przesądza, w znacznie większym stopniu od poziomu dochodów, róŜnica pomiędzy tymi 
dochodami a wydatkami bieŜącymi. RóŜnica ta bowiem określa kwotę środków finansowych, 
które powiat będzie mógł przeznaczyć na spłatę zadłuŜenia oraz wydatki majątkowe. 
 

4. Realizacja inwestycji. 
 

Inwestycje realizowane będą przede wszystkim ze środków własnych powiatu. Przewiduje się 
równieŜ częściowe ich sfinansowanie w latach 2010 – 2013 przychodami pochodzącymi z 
zaciągniętych (preferencyjnych) poŜyczek, z wyemitowanych obligacji komunalnych, 
przewiduje się równieŜ dofinansowanie z funduszy bezzwrotnych zadań, które się do tego 
kwalifikują. 
 

5. ZadłuŜenie. 
 
Realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego przekracza moŜliwości sfinansowania go 
wyłącznie z dochodów budŜetowych w latach 2010 – 2011 co jest przyczyną powstania 
planowanych deficytów budŜetu powiatu. 
 Powiat w tych latach sięga do dozwolonych prawem źródeł finansowania deficytu. 
 Suma rocznych przyrostów zadłuŜenia nad zadłuŜeniem spłaconym w latach 2010 – 
2015 kształtuje w decydującej mierze wielkość zadłuŜenia powiatu w latach objętych 
wieloletnią prognozą finansową znajdują się na bezpiecznym poziomie. 

 
 


