
Uchwała Nr 32/142/2015 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 16 listopada 2015 r. 
 

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2016 - 2025 

 
 

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z poźn. zm.) Zarząd Powiatu Namysłowskiego 
uchwala co następuje:   

 
§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Opolu – celem zaopiniowania – projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2016 – 2025. 
 
§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego 
na lata 2016 – 2025 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
 
 

Członkowie Zarządu Powiatu 
Namysłowskiego 

 

 W/z Przewodniczącego Zarządu Powiatu 
Namysłowskiego 

   
Andrzej Michta  Bartłomiej Stawiarski 
   
Piotr Lechowicz   
 
Krzysztof Żołnowski 
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Objaśnienia wartości przyj ętych do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Namysłowskiego na lata 2016 – 2025 

 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Namysłowskiego została sporządzona na lata 

2016 – 2025, co wynika z okresu spłaty zobowiązań finansowych zaciągniętych przez powiat. 

W celu dokonania wieloletnich projekcji dochodów i wydatków budżetowych, 

uwzględniających trendy i kierunki rozwoju ekonomicznego w skali mikro i makroekonomicznej 

opracowano zestaw założeń.  

W WPF projekcje na lata 2016 - 2025, zostały sporządzone w oparciu o najbardziej 

aktualne wyniki finansowe, odpowiednio modyfikowane o wskaźniki przewidywanej inflacji, 

wzrostu gospodarczego czy też inne, definiowane indywidualnie dla poszczególnych kategorii 

dochodów i wydatków. Za wielkości bazowe obrano przede wszystkim dane z wykonania 

budżetów za lata 2013 i 2014 oraz przewidywanie wykonanie budżetu na rok 2015. 

Wskaźniki makroekonomiczne jakie przyjęto do obliczeń, wynikają z wytycznych Ministerstwa 

Finansów, a w szczególności z dokumentu „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych 

na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja 

październik 2015 r.. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie zmian wskaźnika przewidywanej inflacji (CPI) i 

wzrostu gospodarczego (PKB) przyjętych do sporządzenia projekcji budżetu: 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

CPI 1,7 % 1,8 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 

PKB 3,8 % 3,9 % 4,0 % 3,9 % 3,8 % 3,7 % 3,5 % 3,3 % 3,1 % 3,0 % 

 
Projekcje budżetu na lata 2016 – 2025 sporządzone zostały z wykorzystaniem modelu analizy 

finansowej GFAM. Metodologia postępowania polega na rozdzieleniu budżetu na część 

operacyjną i inwestycyjną i oszacowaniu w jaki sposób będą kształtowały się całkowite dochody i 

wydatki operacyjne powiatu w kolejnych latach prognozy. W tym celu dokonano analizy 

wykonania budżetu za lata 2013 – 2014 oraz przewidywanego wykonania budżetu na rok 2015, 

aby rozpoznać tendencje zmian danej wielkości w czasie, czy i w jaki stopniu była ona zależna od 

współczynnika inflacji, wzrostu PKB, czy też była stała w całym analizowanym okresie. Ponadto 

wydzielone zostały dochody i wydatki incydentalne, których prawdopodobieństwo powtórzenia 

się w kolejnych latach jest bardzo małe, ustalona w ten sposób wielkość dochodów i wydatków i 

odpowiednio skorygowana o wskaźniki makroekonomiczne stanowi podstawę projekcji.   

Rok 2016 

Kwoty ujęte w WPF w roku 2016 odzwierciedlają ustalenia wynikające z projektu uchwały 

budżetowej.  
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Lata 2017 – 2025 

A. Dochody bieżące: 

Dochody własne powiatu pochodzą ze źródeł znajdujących się w działach oświaty, opieki 

społecznej oraz administracji samorządowej. Główne źródła dochodów własnych to dochody z 

wynajmu mienia, opłata komunikacyjna, opłaty za udostępnienie danych z powiatowego zasobu 

geodezyjnego, opłaty za zajęcie pasa jezdni, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i 

prawnych, opłaty wnoszone przez pensjonariuszy za pobyt w DPS, wpłaty gmin za pobyt dzieci z 

ich terenów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, opłaty za 

gospodarcze korzystanie ze środowiska. Pozostałe dochody to subwencje otrzymywane z budżetu 

państwa oraz dotacje celowe. Poniżej przedstawiono zasady przyjęte do projekcji poszczególnych 

grup dochodów: 

1. Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i 

prawnych - zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 50 % 

współczynnika inflacji oraz 100 % wskaźnika PKB. 

2. Podatki i opłaty, do tej kategorii dochodów należą m.in. wpływy z: opłaty za użytkowanie 

wieczyste nieruchomości, w tym udział powiatu w dochodach należnych dla Skarbu 

Państwa, opłat komunikacyjnych, za zajęcie pasa jezdni i opłaty za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska. Jako podstawę prognozy przyjęto kwotę zaplanowaną na 2016 

rok, którą następnie, indeksowano zgodnie ze wskaźnikiem PKB. 

3. Do projekcji przewidziano wzrost subwencji ogólnej w stosunku do kwoty bazowej z roku 

2016 na poziomie 100 % wskaźnika PKB.   

4. Przyjęto założenie, że w kolejnych latach dotacje celowe na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej i zadań własnych będą wzrastać zgodnie ze współczynnikiem 

wzrostu PKB, co pozwoli na realny wzrost płac w poszczególnych działach.  

5. Dochody pozostałe, do których należą m.in. dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia 

powiatu, wpływy z opłat za pobyt w DPS, wpłaty gmin za pobyt dzieci w rodzinach 

zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, odsetki od środków na 

rachunkach bankowych, opłaty za sprzedaż map, wypisów i wyrysów przez PODGiK -   

założono, iż wielkość ta będzie wzrastała zgodnie ze współczynnikiem inflacji i 

wskaźnikiem PKB w kolejnych latach.  

B. Dochody majątkowe: 

W 2017 i 2018 roku z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia zaplanowano odpowiednio kwoty 

450.000 zł i 765.000 zł. Planuje się sprzedaż 27 działek budowlanych, położonych w 

Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego o łącznym areale ok. 3 ha., z czego 10 w 2017 roku i 17 

w roku następnym. 

C. Wydatki: 
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Wydatki budżetu rozdzielono na wydatki rzeczowe oraz osobowe. Wzrost wydatków rzeczowych 

zaprojektowano na poziomie inflacji. Wzrost wydatków osobowych projektowano zgodnie ze 

wskaźnikiem wartości PKB. 

Wydatki majątkowe stanowią równowartość wolnych środków jakie powstają w wyniku 

rozliczenia budżetu tj. kwota jaka pozostaje po zabezpieczeniu środków na działalność operacyjną 

i spłatę zadłużenia wraz z jego obsługą. 

D. Przychody i rozchody: 

W WPF w okresie prognozy planuje się przychody w 2017 roku w wysokości 1.000.000 zł, jest to 

kwota stanowiąca różnicę wolnych środków ogółem jakie prognozuje się uzyskać na koniec roku 

2015 a kwotą ujętą w projekcie budżetu na 2016 r. W pozostałych latach przychody nie są 

planowane. Kwoty rozchodów odpowiadają spłacie zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi 

umowami. 

 

  Przewodniczący Rady Powiatu 
Namysłowskiego 

 
Sławomir Gradzik 

 


