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OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2018-2025

Dochody
Założono, że dochody bieżące w okresie 2018-2025 będą zwiększały się zgodnie
z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych
wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych
projektowanych ustaw, zaktualizowanymi w dniu 12 października 2017 r. tj. w 2019 r. o
3,8%, w 2020 r. o 3,8%, w 2021 r. o 3,6%, w 2022 r. o 3,5%, w 2023 r. o 3,3%, w 2024 r. o
3,2%, zaś w 2025 r. o 3,1%. Przy projektowanej na rok 2018 kwocie 24.169.673,00 zł stanowi
to odpowiednio: rok 2019 - 25.088.120,57 zł, rok 2020 - 26.041.469,15 zł, rok 2021 26.978.962,04 zł, rok 2022 - 27.923.225,72 zł, rok 2023 - 28.844.692,17 zł, rok 2024 29.767.722,31 zł, rok 2025 - 30.690.521,71 zł.
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
i prawnych, podatki i opłaty, dochody z subwencji oraz dotacji i środków przeznaczonych
na cele bieżące oszacowano według tych samych wskaźników co dochody bieżące ogółem
Dochody majątkowe w 2018 r. przyjęto w kwocie 163.500,00 zł, natomiast w latach 20192025 w wysokości 300.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł ze sprzedaży majątku.
Wydatki
W wieloletniej prognozie finansowej gminy Sędziejowice założono, że wydatki bieżące będą
zwiększać się o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych,
zawarty w wytycznych Ministra Finansów dotyczących wskaźników makroekonomicznych.
Stanowi to odpowiednio:
w 2018 r. - 22.973.787,00 zł
w 2019 r. - 23.502.184,10 zł (wzrost o 2,3%)
w 2020 r. - 24.089.738,70 zł (wzrost o 2,5%)
w 2021 r. - 24.691.982,17 zł (wzrost o 2,5%)
w 2022 r. - 25.309.281,73 zł (wzrost o 2,5%)
w 2023 r. - 25.942.013,77 zł (wzrost o 2,5%)
w 2024 r. - 26.590.564,11 zł (wzrost o 2,5%)
w 2025 r. - 27.255.328,22 zł (wzrost o 2,5%)
Nie prognozowano wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.
Wydatki bieżące na obsługę długu dotyczą odsetek od zaciągniętych i planowanych
do zaciągnięcia w latach 2018-2020 zobowiązań. Ich spadek w latach 2019-2025 o kwotę

160.000,00 zł (z 180.000,00 zł w 2019 r. do 20.000,00 zł w 2025 r.) jest związany ze
zmniejszaniem się ogólnej kwoty zadłużenia w ciągu tego okresu.
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem
organów jednostki samorządu terytorialnego (sklasyfikowane w rozdziałach 75022 oraz
75023) oszacowano według tych samych wskaźników co wydatki bieżące ogółem.
Na zadania inwestycyjne w roku 2018 zaplanowano kwotę 3.907.589,00 zł. Wartości
wydatków majątkowych przyjęte w latach 2019-2025:
w 2019 r. - 2.500.000,00 zł
w 2020 r. - 2.000.000,00 zł
w 2021 r. - 1.202.295,12 zł
w 2022 r. - 1.503.943,99 zł
w 2023 r. - 1.792.678,40 zł
w 2024 r. - 2.067.158,20 zł
w 2025 r. - 2.282.826,77 zł
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych dotyczą następujących programów, projektów i zadań:
1) wydatki bieżące
„Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą
ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”(łączne
nakłady finansowe - 4.613,29 zł, limit wydatków na 2018 r. - 1.588,00 zł),
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice”
(łączne nakłady finansowe - 1.022.716,80 zł, limit wydatków na 2018 r. - 511.358,40
zł),
„Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Sędziejowice” (łączne nakłady finansowe - 31.950,00 zł, limit wydatków
na 2018 r. - 15.975,00 zł),
2) wydatki majątkowe
„Budowa boiska sportowego w Dobrej” (łączne nakłady finansowe - 600.000,00 zł,
limit wydatków na 2019 r. - 600.000,00 zł),
„Budowa kanalizacji deszczowej z zasypką i powierzchniowym utrwaleniem oraz
budową studni rewizyjnej fi 1200 mm w m. Nowe Kozuby” (łączne nakłady
finansowe - 71.494,40 zł, limit wydatków na 2018 r. - 65.000,00 zł)
„Budowa przedszkola w Sędziejowicach” (łączne nakłady finansowe - 1.653.984,00
zł, limit wydatków na 2018 r. - 1.500.000,00 zł),
„Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą
ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”(łączne
nakłady finansowe - 591.928,00 zł, limit wydatków na 2018 r. - 578.793,00 zł),
„Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach - bieżnia” (łączne
nakłady finansowe - 188.841,00 zł, limit wydatków na 2018 r. - 180.231,00 zł),
„Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wola Wężykowa na
odcinku od km 0+000 do km 0+660” (łączne nakłady finansowe - 139.000,00 zł, limit
wydatków na 2018 r. - 135.000,00 zł),
„Przebudowa drogi gminnej Nr 103055E Kamostek - Sędziejowice - Kozuby na
odcinku od km 0+000 do km 0+636” (łączne nakłady finansowe - 254.305,00 zł, limit
wydatków na 2018 r. - 250.000,00 zł),
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 103062E Stare Kozuby - Brody (łączne nakłady
finansowe - 66.610,00 zł, limit wydatków na 2018 r. - 58.000,00 zł),

„Rozbudowa i modernizacja SUW w Sędziejowicach” (łączne nakłady finansowe 59.602,12 zł, limit wydatków na 2018 r. - 45.000,00 zł),
,
„Termomodernizacja budynku OSP w Sobiepanach” (łączne nakłady finansowe 178.544,05 zł, limit wydatków na 2018 r. - 51.000,00 zł),
„Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 w Sędziejowicach” (łączne nakłady
finansowe - 754.999,99 zł, limit wydatków na 2018 r. - 675.000,00 zł).
Do przedsięwzięć nie zaliczono umów na usługi zapewniające bieżące funkcjonowanie
jednostki samorządu terytorialnego (i podległych jej jednostek). Umowy te nie mają
charakteru przedsięwzięć i nie spełniają wymogów odnośnie zawartości danych
wykazywanych w załączniku, sformułowanych w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.
Wynik budżetu
W roku 2018 występuje deficyt budżetu w wysokości 2.548.203,00 zł, w 2019 - w kwocie
614.063,53 zł, zaś w okresie 2020-2025 występuje nadwyżka budżetowa, która będzie
przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Przychody
Wartość przychodów stanowi konsekwencję planowanych dochodów i wydatków. Prognozuje
się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2018 w wysokości
3.450.498,00 zł, w roku 2019 - 1.636.358,33 zł, w roku 2020 - 920.564,25 zł. W latach 20212025 nie prognozuje się przychodów.
Rozchody
Kwoty rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych wynikają z zaciągniętych oraz planowanych
do zaciągnięcia w latach 2018-2020 zobowiązań.
Zgodnie z przyjętymi i przewidywanymi harmonogramami spłat, rozchody te wyniosą:
w 2018 r. - 902.295,00 zł
w 2019 r. - 1.022.294,80 zł
w 2020 r. - 1.172.294,70 zł
w 2021 r. - 1.384.684,75 zł
w 2022 r. - 1.410.000,00 zł
w 2023 r. - 1.410.000,00 zł
w 2024 r. - 1.410.000,00 zł
w 2025 r. - 1.452.366,72 zł
Nie prognozuje się innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

Kwota długu
Planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na koniec 2018
roku - 6.704.718,39 zł, zaś w latach następnych:
w 2019 r. - 7.318.781,92 zł
w 2020 r. - 7.067.051,47 zł

w 2021 r. - 5.682.366,72 zł
w 2022 r. - 4.272.366,72 zł
w 2023 r. - 2.862.366,72 zł
w 2024 r. - 1.452.366,72 zł
w 2025 r. - 0,00 zł

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
W całym okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej występuje nadwyżka
dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co spełnia postanowienia art. 242 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych.
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (spłata rat kapitałowych od zaciągniętych
zobowiązań wraz z należnymi odsetkami plus wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji)
w latach 2018-2025 wynosi odpowiednio: 4,20%, 4,74%, 5,06%, 5,52%, 5,31%, 5,04%,
4,82% oraz 4,75% w stosunku do dochodów ogółem i nie przekracza maksymalnego
dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (odpowiednio w latach 2018-2025: 7,53%, 6,62%, 5,70%, 6,67%, 7,73%, 8,72%,
9,56% oraz 10,27%).
Nie prognozuje się zobowiązań związków współtworzonych przez Gminę Sędziejowice.

