
Uchwała Nr 140/5/XIV/08

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Iłowa na lata 2008-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami 1) uchwala się, co
następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Iłowa na lata 2008-2015 w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wieloletni Plan Inwestycyjny:
1) wyznacza kierunki inwestowania i szacunki kosztów na lata nim objęte oraz stanowi

wyznacznik równomiernego rozwoju gminy w określonej perspektywie czasowej,
2) stanowi podstawę do opracowywania projektów budżetów gminy Iłowa w zakresie

wydatków majątkowych na kolejne lata budżetowe.

§ 3. Szczegółowy wykaz inwestycji w ujęciu rzeczowo-finansowym określany jest w
corocznych projektach wydatków inwestycyjnych ujmowanych w uchwałach
budżetowych w kolejnych latach.

§ 4. Burmistrz Iłowej jest upoważniony do realizacji prac przygotowawczych dla zadań
zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173 poz. 1218.
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Definicje poj  i obja nienia skrótów

Gmina Gmina I owa

NFO iGW Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

PLN polski z oty wprowadzony do obiegu 1 stycznia 1995 roku

p.p. punkt procentowy

Prawo o publicznym obrocie
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami

warto ciowymi ( tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 49 poz. 447 ze zm.)

Projekcja finansowa

(tu) przedstawienie na podstawie wiedzy szczególnej (przewidywania s b

finansowych Gminy) i ogólnej (wska niki ekonomiczne) przewidywa

dotycz cych przysz ych zdarze  finansowych; zbli one do matematycznej

ekstrapolacji

Rata kapita owa cz  nominalnej wielko ci kredytu przypadaj ca do sp aty w danym roku

Rata odsetkowa odsetki od kredytu przypadaj ce do sp aty w danym roku

S.A. spó ka akcyjna

Sp. z o.o. spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci

Ustawa o obligacjach
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz

1300 ze zm.)

Ustawa o finansach publicznych
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.

2104)

Ustawa Prawo bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665)

Ustawa o dochodach (od roku

2004)

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du

terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966)

WFO iGW Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

WIBOR
Warsaw Interbank Offered Rate, oprocentowanie, po jakim banki sk onne  s

udzieli  po yczek innym bankom

WPF
Wieloletni Plan Finansowy – analiza mo liwo ci finansowych, cz  finansowa

WPI

WPI
Wieloletni Plan Inwestycyjny – skoordynowany wieloletni plan finansowy

(WPF) i rzeczowy (WPR)

WPR
Wieloletni Plan Rzeczowy – analiza potrzeb inwestycyjnych, cz  rzeczowa

WPI

WPF
Wieloletni Plan Finansowy – analiza mo liwo ci finansowych, cz  finansowa

WPI

Wska nik obs ugi zad enia zgodnie z art. 170 Ustawy o finansach publicznych czna kwota

http://www.ic.poznan.pl
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przypadaj cych do sp aty w danym roku bud etowym rat kredytów i po yczek

oraz potencjalnych sp at kwot wynikaj cych z udzielonych przez jednostki

samorz du terytorialnego por cze  wraz z nale nymi w danym roku odsetkami

od  tych  kredytów  i  po yczek, oraz nale nych odsetek i dyskonta, a tak e

przypadaj cych w danym roku bud etowym wykupów papierów warto ciowych

emitowanych przez jednostki samorz du terytorialnego, nie mo e przekroczy

15,0% planowanych na dany rok bud etowy dochodów jednostki samorz du

terytorialnego;

ogranicze  okre lonych powy ej nie stosuje si  do  kredytów  i  po yczek

zaci gni tych w zwi zku ze rodkami okre lonymi w umowie zawartej

z podmiotem dysponuj cym funduszami strukturalnymi lub Funduszem

Spójno ci Unii Europejskiej, a tak e emitowanych w tym celu papierów

warto ciowych

Wska nik zad enia

art. 169 Ustawy o finansach publicznych, który stanowi, i czna kwota d ugu

jednostki samorz du terytorialnego na koniec roku bud etowego nie mo e

przekracza  60,0% dochodów ogó em tej jednostki w tym roku bud etowym;

W trakcie roku bud etowego czna kwota d ugu jednostki samorz du

terytorialnego na koniec kwarta u nie mo e przekracza  60,0% planowanych

w danym roku bud etowym dochodów tej jednostki;

ogranicze  okre lonych powy ej nie stosuje si  do emitowanych papierów

warto ciowych, kredytów i po yczek zaci gni tych w zwi zku ze rodkami

okre lonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponuj cym funduszami

strukturalnymi lub Funduszem Spójno ci Unii Europejskiej

Wydatki osobowe

(tu) kwoty wynikaj ce z paragrafu 4100, 4110, 4120, 4130, 4140, 4010, 4020,

4030, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4090, klasyfikacji paragrafów wydatków i

rodków zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca

2006 r. w sprawie szczegó owej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz

przychodów i rozchodów oraz rodków pochodz cych ze róde  zagranicznych

Wydatki rzeczowe

(tu) kwoty wynikaj ce z paragrafu 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2570,

2580, 2590, 2610, 2620, 2630, 2310, 2320, 2330, 2410, 2810, 2810, 2820,

2830, 2710, 2720, 2850, 2900, 2910, 2930, 2960, 2970, 3020, 3030, 3110,

3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 4150, 4160, 4170, 4200, 4210, 4220, 4230,

4240, 4250, 4260, 4270, 4280, 4290, 4300, 4320, 4410, 4420, 4430, 4440,

4450, 4460, 4470, 4480, 4490, 4500, 4510, 4520, 4530, 4540, 4550, 4560,

4570, 4580, 4590, 4600, 4610, 4710, 4810, 4910, 4920, 4950, 4960, 4970,

klasyfikacji paragrafów wydatków i rodków zgodnie z Rozporz dzeniem
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Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegó owej

klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz rodków

pochodz cych ze róde  zagranicznych
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1.1. Wst p

Podstawowym celem dzia ania samorz du jest osi gni cie zrównowa onego rozwoju regionu, który

prowadzi do poprawy jako ci ycia lokalnej spo eczno ci. Szczególna rola samorz du terytorialnego

zosta a zarysowana przez Konstytucj  Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 163, który stanowi, e

samorz d terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrze one przez Konstytucj  lub ustawy dla

organów innych w adz publicznych.

Zgodnie z artyku em  7  ust p 1 ustawy o samorz dzie gminnym do zada  w asnych Gminy nale y

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególno ci zadania w asne obejmuj  sprawy:

1) adu przestrzennego, gospodarki nieruchomo ciami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki

wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodoci gów  i  zaopatrzenia  w  wod , kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych,

utrzymania czysto ci i porz dku oraz urz dze  sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów

komunalnych, zaopatrzenia w energi  elektryczn  i ciepln  oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia,

6) pomocy spo ecznej, w tym o rodków i zak adów opieku czych,

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8) edukacji publicznej,

9) kultury, w tym bibliotek miejskich i innych placówek upowszechniania kultury,

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz dze  sportowych,

11) targowisk i hal targowych,

12) zieleni miejskiej i zadrzewie ,

13) cmentarzy miejskich,

14) porz dku publicznego i bezpiecze stwa obywateli oraz ochrony przeciwpo arowej

i przeciwpowodziowej, w tym wyposa enia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

15) utrzymania miejskich obiektów i urz dze  u yteczno ci publicznej oraz obiektów

administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ci y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17) wspierania i upowszechniania idei samorz dowej,

18) promocji Gminy,

19) wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi,

20) wspó pracy ze spo eczno ciami lokalnymi i regionalnymi innych pa stw.

http://www.ic.poznan.pl
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Powi zanie tych zada  wymaga starannego planowania. Artyku  110 (oraz inne) ustawy o finansach

publicznych oraz artyku  18 ustawy o samorz dzie gminnym tworz  prawne podstawy wieloletniego

planowania finansowego dla samorz du.

1.2. Koncepcja opracowania

Wieloletni Plan Finansowy opiera si  na d ugoterminowej prognozie wolnych rodków, które obrazuj

zdolno  obs ugi zobowi za  oraz  mo liwo ci samodzielnego finansowania inwestycji. Analiza ma

stanowi  pomoc przy podejmowaniu decyzji o wielko ci i okresie zad ania si  Jednostki oraz

harmonogramu jego sp at.

Poj cie prognozy nie jest jednoznacznie zdefiniowane. Przyj to, e prognoza powinna by  s dem

o nast puj cych w ciwo ciach:

sformu owanym z wykorzystaniem dorobku nauki,

odnosz cym si  do okre lonego momentu czasu w przysz ci,

podlegaj cym empirycznej weryfikacji,

niepewnym, ale akceptowalnym.

Budowa prognozy sk ada si  z kilku etapów, przy czym w literaturze brak jest jednolitej konwencji.

Mo na jednak wyodr bni  nast puj ce etapy post powania, które powinny by  wykonywane w

odpowiedniej kolejno ci:

1. jednoznaczne zdefiniowanie problemu prognostycznego,

2. zebranie danych historycznych,

3. analiza danych historycznych,

4. wybranie metody prognozowania,

5. postawienie prognozy,

6. ocena trafno ci prognozy.

Dla  racjonalnego  i  d ugofalowego zaplanowania wydatków, zw aszcza na rzecz projektów

perspektywicznych Gmina I owa podj a dzia ania nad stworzeniem Wieloletniego Planu

Inwestycyjnego.

W Urz dzie Miejskim zebrano i uporz dkowano wnioski. Spo ród wszystkich wniosków wybrano

spe niaj ce kryteria formalne.

http://www.ic.poznan.pl
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1.3. Metodyka prac

Wieloletni Plan Inwestycyjny zosta  opracowany przy za eniu, e jego sporz dzenie przyczyni si  do

planowego zarz dzania Gmin  w zakresie realizacji zada  inwestycyjnych, z uwzgl dnieniem

potencja u finansowego Gminy oraz pomo e w pozyskaniu rodków unijnych.

Etap I – diagnoza stanu.

Diagnoza obejmuje przegl d najwa niejszych elementów struktury spo eczno-gospodarczej Gminy.

Szczególny nacisk po ono na omówienie nast puj cych zagadnie :

o sytuacji demograficznej i spo ecznej,

o stanu infrastruktury technicznej, w szczególno ci spraw infrastruktury telekomunikacyjnej,

energetycznej i gazowniczej, kanalizacji, gospodarki wodno- ciekowej, gospodarki odpadami,

infrastruktury drogowej,

o stanu infrastruktury spo ecznej, w szczególno ci  bazy  materialnej  o wiaty i wychowania,

zagadnie  pomocy spo ecznej, s by zdrowia, kultury oraz sportu i rekreacji,

o sytuacji gospodarczej, w tym w sferze rolnictwa oraz dzia alno ci pozarolniczej,

o problematyki przestrzennej i mieszkaniowej,

o gospodarki finansowej gminy oraz inwestycji publicznych.

Przy opracowywaniu diagnozy stanu dokonano równie  przegl du dokumentów Gminy zwi zanych ze

sfer  przestrzenn .

Etap II – dyskusja na temat g ównych problemów Gminy oraz sposobów ich rozwi zania.

Do programu wnioski sk adali przedstawiciele spo eczno ci lokalnej.

W ramach etapu II, podczas spotka  dyskutowane by y szeroko g ówne problemy rozwojowe Gminy z

uwzgl dnieniem g ównych priorytetów rozwojowych tj. rynek pracy (bezrobocie), bezpiecze stwo

publiczne itp.

Etap III – zarys projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego - robocza wersja

dokumentu.

Zespó  ds. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego opracowuj cy Wieloletni Plan Inwestycyjny

przygotowa  zarysy dokumentów obejmuj cych zadania priorytetowe.

W kolejnym kroku zadania priorytetowe, zgodnie z kryteriami doboru przyj tymi przez Rad  Miejsk ,

zosta y umieszczone w projekcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy I owa jako przewidziane

do realizacji w latach 2008-2013.

Podsumowuj c, przebieg prac by  nast puj cy:

1. Stworzenie za  prognostycznych Wieloletniego Planu Finansowego (WPF):

http://www.ic.poznan.pl
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a. Przygotowanie danych przez s by finansowe Urz du Miejskiego:

I. Dane historyczne.

II. Prognozy.

b. Weryfikacja danych.

c. Stworzenie projekcji mo liwo ci finansowych Gminy na okres obowi zywania

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

d. Analiza mo liwo ci finansowych Gminy przez s by finansowe Gminy z udzia em

konsultantów.

2. Stworzenie Wieloletniego Planu Rzeczowego (WPR):

a. Zebranie wniosków inwestycyjnych.

b. Opracowanie wniosków przez pracowników Urz du Miejskiego.

c. Ocena wniosków.

3. Harmonizacja mo liwo ci finansowych z potrzebami inwestycyjnymi - stworzenie wariantów

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

4. Przygotowanie i przed enie Radzie Miejskiej projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

obejmuj cego Wieloletni Plan Finansowy i Wieloletni Plan Rzeczowy.

1.4. Kryteria oceny zada  inwestycyjnych

Wieloletni Plan Inwestycyjny zosta  opracowany przy za eniu, e jego sporz dzenie przyczyni si  do

planowego zarz dzania wymagaj cego  okresowych  weryfikacji  luki  pomi dzy  stanem  faktycznym  i

stanem po danym w Gminie.

Ocena wniosków inwestycyjnych zgodnie z przyj tymi dokumentami przebiega a wed ug

nast puj cych kryteriów:

Okre lenie „inwestycja” w niniejszym dokumencie oznacza inwestycje, remonty i zakupy inwestycyjne.

Rozpatrywane b  wnioski, które:

A.  S  dokumentami strategicznymi Gminy.

B. Ich szacunkowa warto  przekracza 80.000 z .
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1. Ocena inwestycji w kategoriach uwarunkowa  spo ecznych:

 Zasi g oddzia ywania:

0 – mniejszy ni  jedno so ectwo/ dzielnica

1 - jedno so ectwo/ dzielnica,

2 - wi cej ni  jedno so ectwo/ dzielnica,

3 - ca a gmina/miasto.

4 – zasi g regionalny

 Wp yw na rozwój gospodarczy i/ lub nowe miejsca pracy:

0 - nie wp ywa,

3 - podwy sza atrakcyjno  inwestycyjn  Gminy, co w przysz ci mo e przyczyni  si

do utrzymania istniej cych lub powstania nowych miejsc pracy,

6 – w istotny sposób przyczynia si  do powstania nowych podmiotów oraz nowych

miejsc pracy; podwy sza atrakcyjno  inwestycyjn  Gminy.

 Wp yw inwestycji na rozwój edukacyjno-o wiatowy dzieci i m odzie y:

0 - nie wp ywa,

1 – poprawia mo liwo ci rozwoju,

2 – dodaje now  jako  do mo liwo ci rozwoju edukacyjno-o wiatowego.

 Wp yw inwestycji na bezpiecze stwo mieszka ców (w zakresie zagro enia

zdrowia i ycia, przest pczo ):

0 - inwestycja nie ma wp ywu na bezpiecze stwo mieszka ców,

1 – inwestycja poprawia bezpiecze stwo mieszka ców

3 - inwestycja dodaje now  jako  dla bezpiecze stwa mieszka ców.

 Wp yw inwestycji na popraw  sp dzania wolnego czasu przez mieszka ców

Gminy i go ci:

0 – nie wp ywa,

1 – niewielki,

2 – istotny.
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 Wp yw inwestycji na popraw  standardu ycia mieszka ców Gminy poprzez

zapewnienie niezb dnej infrastruktury spo ecznej:

0 - nie wp ywa,

1 - zwi ksza standard ycia mieszka ców poprzez modernizacj  istniej cej

infrastruktury spo ecznej,

3 - zwi ksza standard ycia mieszka ców poprzez wyposa enie w nowe elementy

infrastruktury spo ecznej.

2. Ocena inwestycji w kategoriach strukturalnych:

 Stopie  zaawansowania inwestycji:

0 - nowa inwestycja,

1 - faza koncepcji i opracowania wst pnego,

2 – opracowana dokumentacja projektowa lub wybrany projektant,

3 – pozwolenie na budow  (lub mo liwo  rozpocz cia inwestycji).

5 – podpisana umowa na realizacje robót budowlano-montazowych.

 Zadanie wynikaj ce z decyzji niezale nych od Gminy:

0 – brak decyzji wp ywaj cych na inwestycj ,

3 – przewiduje si  ryzyko zaistnienia takiej decyzji

6 – jest wydana decyzja maj ca wp yw na inwestycj .

 Na ile planowana inwestycja poprawi wykorzystanie istniej cych obiektów

yteczno ci publicznej:

0 – nie wp ywa,

1 – cz ciowo,

3 – zdecydowanie.

 Wp yw na rodowisko naturalne:

0 - neutralny wp yw na rodowisko,

1 – niewielki pozytywny wp yw na rodowisko

http://www.ic.poznan.pl


Wieloletni Plan Inwestycyjny Gmina I owa

„INWEST CONSULTING” S.A,  60-830 Pozna , ul. Krasi skiego 16, tel./fax. (0-61) 851-86-77
Pawe liwi ski – Prezes Zarz du

d Rejonowy – Wydzia  XXI Gospodarczy KRS, nr 0000028098, NIP: 778-10-24-498
Wysoko  kapita u zak adowego: 7.549.999,00 PLN

www.ic.poznan.pl

12

2 – inwestycja zawiera si  w Gminnym Programie Ochrony rodowiska (b  ma

istotny pozytywny wp yw na rodowisko nie zawieraj c si  w Programie).

 Wp yw inwestycji na popraw  wizerunku Gminy:

0 – neutralny,

1 – pozytywny,

2 – istotnie zmienia wizerunek gminy.

 Wp yw inwestycji na popraw  standardu ycia mieszka ców Gminy poprzez

zapewnienie niezb dnej infrastruktury technicznej:

0 - nie wp ywa,

1 - zwi ksza standard ycia mieszka ców poprzez modernizacj  istniej cej

infrastruktury technicznej,

3 - zwi ksza standard ycia mieszka ców poprzez wyposa enie w nowe elementy

infrastruktury technicznej.

3. Ocena inwestycji w kategoriach finansowych:

 Wp yw inwestycji na bud et:

-3 - wp yw ujemny (istotny wzrost sta ych wydatków bud etowych),

 0 – wp yw neutralny

 6 – wp yw dodatni (sta e dochody lub zmniejszenie sta ych wydatków bud etowych,

lub unikni cie wysokich kosztów zwi zanych z wstrzymaniem inwestycji).

 Czy inwestycja podnosi maj tek bilansowy Gminy:

0 – nie,

2 – cz ciowo,

4 – tak.

 Korzy ci ekonomiczne dla mieszka ców:

0 – brak,

1 – niewielkie,
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3 – du e.

 Mo liwo  finansowania inwestycji z niekomercyjnych rodków bezzwrotnych:

0 - nie,

2 - rodki finansuj ce do 20 % inwestycji,

5 – powy ej 20% i nie wi cej ni  50 % inwestycji,

10 - powy ej 50% inwestycji.

 Mo liwo  wspó finansowania inwestycji z udzia em w asnym mieszka ców lub

innych zainteresowanych podmiotów

:

0 - nie,

(4)2 - rodki finansuj ce do 10 % inwestycji,

(6)3 – powy ej 10% i nie wi cej ni  30 % inwestycji,

(10)5 - powy ej 30 % inwestycji.

Zgodno  ze strategi

0 – zadanie dalszoplanowe

0,25 – zadanie drugoplanowe

0,5 – zadanie pierwszoplanowe

http://www.ic.poznan.pl


Rozdzia  2. Za enia prognostyczne



Wieloletni Plan Inwestycyjny Gmina I owa

„INWEST CONSULTING” S.A,  60-830 Pozna , ul. Krasi skiego 16, tel./fax. (0-61) 851-86-77
Pawe liwi ski – Prezes Zarz du

d Rejonowy – Wydzia  XXI Gospodarczy KRS, nr 0000028098, NIP: 778-10-24-498
Wysoko  kapita u zak adowego: 7.549.999,00 PLN

www.ic.poznan.pl

15

2.1. Cel opracowania prognoz finansowych

Proces d ugoterminowego planowania finansowego w jednostkach samorz dowych pomaga okre li

ich mo liwo ci inwestycyjne oraz zdolno ci do zaci gania i obs ugi zobowi za  finansowych. Na proces

planowania sk ada si  analiza opcji finansowania i dost pnych opcji inwestycyjnych. Dzi ki planowaniu

finansowemu jednostka jest w stanie przewidzie  przysz e konsekwencje obecnie podejmowanych

decyzji, co pozwala na unikni cie ewentualnych niespodzianek w przysz ci.

2.2. Koncepcja opracowania

Wieloletni Plan Finansowy, jako rednioterminowa prognoza wolnych rodków na inwestycje, ma

stanowi  pomoc przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Poj cie prognozy nie jest jednoznacznie zdefiniowane. Przyj to, e prognoza powinna by  s dem

o nast puj cych w ciwo ciach:

sformu owanym z wykorzystaniem dorobku nauki,

odnosz cym si  do okre lonego momentu czasu w przysz ci,

podlegaj cym empirycznej weryfikacji,

niepewnym, ale akceptowalnym.

Budowa prognozy sk ada si  z kilku etapów, przy czym w literaturze brak jest jednolitej konwencji.

Mo na jednak wyodr bni  nast puj ce etapy post powania, które powinny by  wykonywane w

odpowiedniej kolejno ci:

1. jednoznaczne zdefiniowanie problemu prognostycznego,

2. zebranie danych historycznych,

3. analiza danych historycznych,

4. wybranie metody prognozowania,

5. postawienie prognozy,

6. ocena trafno ci prognozy.

2.3. Dane historyczne

W  pracy  wykorzystano  dane  dotycz ce kszta towania si  poszczególnych kategorii dochodów

i wydatków bud etowych w latach 2005 - 2007.
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Analiza danych historycznych

„Podstaw  budowy prognoz jest poprawnie przeprowadzona diagnoza badanej rzeczywisto ci, czyli

stwierdzenie przesz ego oraz faktycznego (tera niejszego) stanu prognozowanych zjawisk” 1, dlatego

te , ka da z kategorii dochodów i wydatków zosta a przeanalizowana oddzielnie.

Pierwszym etapem analizy by o przedstawienie historycznych danych. W kolejnym etapie

porównywano dynamik  danych ze wska nikiem wzrostu ogólnego poziomu cen.

Starano si  tak e znale  czynniki mog ce mie  wp yw na kszta towanie si  poszczególnych kategorii.

2.4. Metodyka prognozowania

Niestety, z uwagi na niewielki materia  statystyczny, ograniczony ma  liczb  obserwacji, nie mo na

zastosowa adnych metod ekonometrycznych. Z tej samej przyczyny w analizie nie u ywa si

adnych rednich i innych miar statystycznych.

Do prognozowania u yto rozbudowanej metody Naive forecast (metoda naiwna). Naive forecast

stosuje si  w sytuacjach, gdy brak jest mo liwo ci u ycia innych metod lub u ycie tych metod skazane

jest na niepowodzenie, cho by z powodu du ej losowo ci obserwacji. Metody naiwne s  proste, przez

to atwe i szybkie w u yciu2. Najprostsza metoda naiwna zak ada, e prognozowana wielko  zjawiska

w okresie lub momencie t b dzie taka sama jak ostatnio zaobserwowana warto . Formalnie mo na to

zapisa  nast puj co:

1
*

tt yy

gdzie:

*
ty   - prognoza zmiennej Y na moment t,

1ty   - warto  zmiennej prognozowanej w momencie t-1.

Je eli prognozowana zmienna charakteryzuje si  istnieniem  tendencji  do  wzrostu  (spadku),  to  do

prognozowania mo na  u  metody, która zak ada, e warto  prognozowanej zmiennej wzro nie

(spadnie) w momencie lub okresie prognozy o okre lony procent w momencie lub okresie poprzednim.

1 Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przyk ady, red. nauk. E. Nowak, Warszawa 1998,
s. 32.
2 Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. nauk. M. Cie lak, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1999, s. 67-70.
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Formalnie mo na to zapisa  nast puj co:

1
* )1( tt ycy

gdzie:

c - wska nik wzrostu (spadku).

W niniejszej pracy do prognozowania, wykorzystano program GFAM. Zawarta w programie GFAM

metoda prognozowania jest rozszerzon  wersj  przytoczonych wy ej metod naiwnych.

Program GFAM umo liwia budowanie prognozy w oparciu o sta y wska nik wzrostu (spadku) lub jako

funkcj  inflacji i PKB. Je li wybierzemy sta y wska nik wzrostu (spadku), to formalny zapis wygl da

identycznie jak równanie wy ej.

Je eli nie zdecydujemy si  na prognozowanie w oparciu o sta y wska nik wzrostu (spadku), to

prognoz  mo emy uzale ni  od wag stoj cych przy inflacji i wska niku wzrostu PKB. Formalnie mo na

to zapisa  nast puj co:

)(1)(1 11
* pkbWPKBcpiWCPIyy tttt

gdzie:

1tCPI  - wska nik inflacji w momencie t-1,

)(cpiW - waga inflacji,

tPKB  - wzrost PKB w momencie t,

)( pkbW - waga PKB.

Wielko  wag zosta a wyznaczona na podstawie historycznego kszta towania si  danych w cenach

sta ych i bie cych, zaobserwowanej dynamiki w cenach bie cych i dynamiki cen, a tak e opinii

opartych na intuicji i do wiadczeniu.

2.5. Trafno  prognozy

Oceny trafno ci prognozy dokona  mo na dopiero po up ywie okresu, na który prognoza by a

stawiana, w sytuacji, gdy znane b  faktyczne realizacje prognozowanych wielko ci.

2.6. Podstawy gospodarki finansowej Jednostek Samorz du Terytorialnego

Aktualnie gospodark  bud etow  jednostek samorz du terytorialnego szczebla gminnego i

powiatowego reguluj  dwie podstawowe ustawy tj.:

ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104),
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Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du terytorialnego (Dz.U. Nr

203, poz. 1966 ze zm.).

Przyj ta 13 listopada 2003r. ustawa o dochodach jednostek samorz du terytorialnego znacz co

zmieni a system dochodów jednostek samorz du terytorialnego. Przede wszystkim wprowadzi a

zmian  ogólnej struktury dochodów jednostek samorz du terytorialnego polegaj cej na wzmocnieniu

roli dochodów w asnych, tj. dochodów podlegaj cych swobodnemu rozdysponowaniu przez Rad

Miejsk .

2.7. Za enia makroekonomiczne przyj te do prognozy na lata 2008 - 2015

2.7.1. Czynniki maj ce wp yw na gospodark  bud etow  i finanse

Dochody jednostek samorz du terytorialnego w okresie analizy b  zale y od wielu czynników,

które mo na podzieli  na dwie kategorie:

czynniki wewn trzne, na które jednostka ma wp yw,

czynniki zewn trzne, na które jednostka nie ma wp ywu.

Do czynników wewn trznych nale y przede wszystkim polityki finansowa Rady Miejskiej.

Czynniki zewn trzne to przede wszystkim regulacje prawne obowi zuj ce samorz dy. S  to np.:

ustawa o dochodach jednostek samorz du terytorialnego,

ustawa o finansach publicznych (w szczególno ci limity zad enia oraz wydatków na obs ug

ugu).

Inne zewn trzne czynniki mog ce wp yn  na sytuacj  finansow  i gospodarcz  to lokalne potrzeby

spo eczne i uwarunkowania gospodarcze regionu.

Istotnym czynnikiem o charakterze zewn trznym o ogromnym wp ywie na finanse Gminy jest ogólna

sytuacja gospodarcza kraju.

2.7.2. Inflacja

Z analizy g ównych róde  dochodów i wydatków wynika, i  w du ej mierze wielko ci te zmieniaj  si

pod wp ywem inflacji.

Proces dezinflacji zapocz tkowany w gospodarce polskiej w 1991 r. i kontynuowany, dzi ki

prowadzonej polityce fiskalnej i monetarnej, przez kolejne lata doprowadzi  do ograniczenia dynamiki

cen z poziomu 585,8% w 1990 r. do 1,0% w 2006 r.

http://www.ic.poznan.pl


Wieloletni Plan Inwestycyjny Gmina I owa

„INWEST CONSULTING” S.A,  60-830 Pozna , ul. Krasi skiego 16, tel./fax. (0-61) 851-86-77
Pawe liwi ski – Prezes Zarz du

d Rejonowy – Wydzia  XXI Gospodarczy KRS, nr 0000028098, NIP: 778-10-24-498
Wysoko  kapita u zak adowego: 7.549.999,00 PLN

www.ic.poznan.pl

19

Wykres 1. rednioroczny wska nik wzrostu cen i us ug w latach 1991-2006
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Prognoza wska nika wzrostu cen i us ug na lata 2008-2015 oparta zosta a na nast puj cych

opracowaniach:

„Prognoza  zmian  sytuacji  spo eczno-ekonomicznej Polski: horyzont 2006, 2010, 2013–15”;

autor:  Witold  M.  Or owski; Opracowanie przygotowane na zlecenie Ministerstwa Gospodarki,

Pracy i Polityki Spo ecznej;

„Stan i prognoza koniunktury gospodarczej”, Instytut Bada  nad Gospodark  Rynkow

Oddzia  w Warszawie (IBNGR);

„PROGNOZA MAKROEKONOMICZNA NA LATA 2005-2020”, Departament Polityki Finansowej i

Statystyki Ministerstwa Finansów oraz Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych

Ministerstwa Gospodarki i Pracy (DAE i MGiP);

„Za enia polityki pieni nej”, Rada Polityki Pieni nej NBP.

W tabeli poni ej przestawiono prognozy wska nika wzrostu cen i us ug konsumpcyjnych zawarte w

wy ej wymienionych opracowaniach.
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Tabela 1. Zestawienie prognoz wska nika wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych na lata

2008-2015

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DAE i MGiP 2,8% 3,0% 3,4% 3,7% 3,6% 3,5% 3,5% 3,5%
Witold M.Or owski - scenariusz bazowy 2,9% 3,9% 3,8% 3,6% 3,7% 3,6% 3,5% 3,5%
IBNGR *) 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%
NBP 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

rednia 2,7% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,0% 3,0% 3,0%

Na poni szym wykresie przestawiono w formie graficznej kszta towanie si  prognozy wska nika

wzrostu cen i us ug konsumpcyjnych w latach 2007-2015.

Wykres 2. Prognozy wska nika wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych na lata 2007-2015
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W opracowaniu przyj to, i  prognoza inflacji na lata 2008-2015 b dzie si  kszta towa a
na poziomie redniej arytmetycznej z prognoz zawartych w analizowanych dokumentach.

2.7.3. Produkt Krajowy Brutto

Analiza kszta towania si  dochodów pochodz cych z podatków dochodowych od osób fizycznych i

prawnych stanowi cych dochód bud etu pa stwa wykaza a, e jednym z czynników mog cym mie

wp yw na dochody z tego tytu u jest wzrost Produktu Krajowego Brutto.

http://www.ic.poznan.pl
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Na wykresie 3 zamieszczone zosta y informacje na temat dynamiki zmian PKB w Polsce w latach 1992

- 2006.

Wykres 3. Zmiany PKB w Polsce w latach 1992-2006
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Buduj c prognoz  dynamiki PKB oparto si  na nast puj cych dokumentach:

„Prognoza zmian sytuacji spo eczno-ekonomicznej Polski: horyzont 2006, 2010, 2013 –15”;

autor:  Witold  M.  Or owski; Opracowanie przygotowane na zlecenie Ministerstwa Gospodarki,

Pracy i Polityki Spo ecznej;

„Stan i prognoza koniunktury gospodarczej”, Instytut Bada  nad Gospodark  Rynkow

Oddzia  w Warszawie (IBNGR);

„PROGNOZA MAKROEKONOMICZNA NA LATA 2005-2020”, Departament Polityki Finansowej i

Statystyki Ministerstwa Finansów oraz Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych

Ministerstwa Gospodarki i Pracy (DAE i MGiP).

W tabeli poni ej przestawiono prognozy dynamiki PKB zawarte w wy ej wymienionych dokumentach.

Tabela 2. Prognozowana dynamika PKB na lata 2008-2015

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DAE i MGiP 5,2% 5,6% 6,1% 5,6% 5,2% 5,0% 4,9% 4,9%
Witold M.Or owski - scenariusz bazowy 4,2% 4,7% 4,9% 5,3% 5,5% 5,7% 5,8% 5,8%
IBNGR 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9%

rednia 4,8% 5,1% 5,3% 5,3% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2%
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Na poni szym wykresie przestawiono w formie graficznej kszta towanie si  prognozy dynamiki PKB w

latach 2007-2015.

Wykres 4. Prognozy wska nika dynamiki PKB na lata 2007-2015

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

DAE i MGIP

Witold M.Or owski - scenariusz bazowy

IBNGR
rednia

W opracowaniu przyj to, i  prognoza dynamiki PKB na lata 2008-2015 b dzie si
kszta towa a na poziomie redniej arytmetycznej z prognoz zawartych w analizowanych
dokumentach.

2.8. Rodzaje ryzyka towarzysz cego funkcjonowaniu jednostek samorz du
terytorialnego

W trakcie realizacji d ugoterminowego planu finansowego na lata 2008-2015 nale y uwzgl dni

mo liwe wyst pienie zagro  utrudniaj cych osi gni cie zamierzonych celów. Zagro enia te generuj

ryzyka towarzysz ce funkcjonowaniu jednostek samorz du terytorialnego.

Ryzyko istotnej zmiany politycznej w organach Gminy

Radni - cz onkowie podstawowego organu stanowi cego Gminy - wybierani s  w wyborach

powszechnych przez wszystkich mieszka ców Gminy. Dlatego te  na decyzje ekonomiczne oraz

finansowe podejmowane przez jednostk  mog  wp ywa  czynniki polityczne i spo eczne.

http://www.ic.poznan.pl
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Ryzyko instytucjonalne

Zwi zane  jest  z  mo liwo ci  wprowadzenia zmian regulacji prawnych i podatkowych maj cych

bezpo redni wp yw na kszta towanie si  poziomu dochodów jednostek samorz du terytorialnego.

Ryzyko niestabilno ci gospodarczej i politycznej

Wi e si  z pogorszeniem ogólnej sytuacji gospodarczej kraju lub regionu, wzrostu inflacji oraz

bezrobocia. W rezultacie zjawiska te wp ywaj  na dochody czerpane z podatków i op at.

Ryzyko braku zak adanych róde  finansowania

Wyst puje w przypadku finansowania d ugookresowych inwestycji rodkami obcymi np. z funduszy

pomocowych.

Ryzyko przeszacowania dochodów bud etu

Przygotowywanie bud etu od strony dochodów mo e opiera  si  na zbyt optymistycznych za eniach

(np., co do wp ywów z tytu u sprzeda y mienia). W rezultacie ni sze wp ywy przy ustalonych wy szych

wydatkach skutkuj  powstaniem deficytu bud etowego, co mo e doprowadzi  do zaburze  p ynno ci.

Ryzyko nadzwyczajnego zwi kszenia wydatków bud etu

Jednostki tworz  rezerwy na nieprzewidziane w bud ecie wydatki. Mo e si  okaza , e wyst pi

nieplanowany wzrost wydatków przekraczaj cy poziom utworzonej rezerwy (np. zwi zanych z kl sk

ywio ow ). Wówczas pokrycie tych wydatków mo e nast pi  poprzez zmniejszenie innych wydatków

lub te  zwi kszenie zad enia.

Ryzyko kursowe

Wyst puje w przypadku jednostek, które zaci gn y zobowi zania indeksowane do walut obcych.

Ryzyko stóp procentowych

Obligacje i kredyty oprocentowane s  wed ug zmiennej stawki zwi zanej z rentowno ci

52-tygodniowych bonów skarbowych lub wed ug zmiennej stawki WIBOR, które zmieniaj  si  zarówno

w ci gu ka dego roku, jak i w poszczególnych latach.

Na ustalenie rentowno ci bonów skarbowych i wielko ci stawek WIBOR po redni wp yw ma poziom

inflacji, dlatego te  samorz d powinien wzi  pod uwag  ryzyko zwi zane ze zmianami inflacyjnymi.

Zmniejszenie poziomu inflacji powodowa  mo e zmniejszenie poziomu rentowno ci bonów

skarbowych i WIBOR-u, i tym samym b dzie wywiera  wp yw na poziom obs ugi zad enia.

Ryzyko zmiany stawek podatków po rednich

Jednostki samorz du terytorialnego mog  ponosi  ryzyko zwi kszenia  stawek  podatków po rednich,

w tym stawek podatku od towarów i us ug.
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Na gruncie obowi zuj cego stanu prawnego jednostki samorz du terytorialnego jako takie, co do

zasady nie maj  prawa do pomniejszenia podatku nale nego o podatek naliczony. Powoduje to,

 ponosz  one ekonomiczny ci ar podatku od towarów i us ug. Podwy szenie stawek podatku VAT

mo e skutkowa  wy szymi cenami danymi przez dostawców i wykonawców w post powaniach

o udzielenie zamówienia publicznego.
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3.1. Wykonanie bud etu Gminy I owa w latach 2005-2007

Kszta towanie si  poszczególnych pozycji dochodów w latach 2005 – 2007 przedstawia poni sza

tabela.

Tabela 3. Kszta towanie si  poszczególnych pozycji dochodów Gminy w latach 2005 – 2007

(dane w PLN)

DOCHODY 2005 2006 2007

Podatki i op aty lokalne 3 361 786 3 469 893 3 528 498

Udzia  w podatkach bud etu pa stwa 1 597 721 1 844 400 2 189 220

pod. doch. od osób fizycznych 1 382 401 1 691 661 2 024 931

pod. doch. od osób prawnych 215 320 152 739 164 289

Dochody z maj tku gminy 725 906 925 732 550 076

Dzier awa, najem, czynsz, leasing 40 800 42 291 35 216

Dywidendy, sprzeda 685 106 883 441 514 860

Odsetki od rodków na rachunkach bankowych (092) 8 787 7 575 7 845

Pozosta e dochody 158 841 415 586 280 351

Subwencje z bud etu pa stwa 4 534 136 4 388 562 4 733 484

Subwencja o wiatowa 3 552 248 3 617 531 3 741 964

Subwencja wyrównawcza 981 888 593 444 816 238

Subwencja równowa ca 0 177 587 175 282

Dotacje celowe z bud etu pa stwa 2 712 215 3 033 185 3 160 704

Zadania zlecone i powierzone 2 099 965 2 365 282 2 518 996

Zadania w asne gminy 612 250 667 903 641 708

rodki na dofinansowanie zada  ze róde  pozabud etowych 373 721 28 838 10 000

rodki na inwestycje 1 847 281 319 903 2 210 172

DOCHODY RAZEM 15 320 394 14 433 674 16 670 350
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Wydatki Gminy w latach 2005 – 2007 w rozbiciu na dzia y charakteryzowa y si  nast puj co:

Tabela 4. Kszta towanie si  poszczególnych pozycji wydatków Gminy w latach 2005 – 2007

(dane w PLN)

WYDATKI 2005 2006 2007

010 Rolnictwo i owiectwo 23 678 392 825 89 329

Rzeczowe 19 378 30 343 89 329

Inwestycje 4 300 362 482

600 Transport i czno 531 979 2 844 915 152 807

Rzeczowe 128 862 152 329 152 807

Osobowe 5 647 6 533 0

Inwestycje 397 470 2 686 053

700 Gospodarka mieszkaniowa 35 101 32 158 28 334

Rzeczowe 35 101 32 158 28 334

710 Dzia alno  us ugowa 183 562 80 844 37 076

Rzeczowe 164 734 80 844 37 076

Inwestycje 18 828 0

750 Administracja publiczna 1 503 682 1 587 884 1 494 766

Rzeczowe 344 945 373 084 1 494 766

Osobowe 1 133 286 1 204 120 0

Inwestycje 25 451 10 680

751 Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i s downictwa 40 289 31 796 18 149

Rzeczowe 33 924 25 093 18 149

Osobowe 6 365 6 703 0

752 Obrona narodowa 392 400 1 500

Rzeczowe 392 400 1 500

754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 147 642 118 579 79 715

Rzeczowe 104 348 74 058 79 715

Osobowe 29 294 24 834 0

Inwestycje 14 000 19 687

756 Doch. od os. praw. fiz. i wydatki zw. z poborem 29 878 25 878 32 410

Rzeczowe 12 448 8 024 32 410

Osobowe 17 430 17 854 0

757 Obs uga d ugu publicznego 139 118 106 916 63 671

Odsetki od kredytów i po yczek 139 118 106 916 63 671

801 wiata i wychowanie 4 963 290 4 660 412 4 843 146

Rzeczowe 1 025 872 1 073 833 4 843 146

Osobowe 3 553 959 3 586 579 0

Inwestycje 383 459 0

851 Ochrona zdrowia 89 246 97 411 85 581

Rzeczowe 59 694 69 194 85 581

Osobowe 29 552 28 217 0

852 Pomoc spo eczna 3 265 816 3 681 186 3 785 929

Rzeczowe 2 925 098 3 287 949 3 785 929

Osobowe 340 718 393 237 0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 244 409 226 397 255 739
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Rzeczowe 171 167 148 275 255 739

Osobowe 73 242 78 122 0

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2 168 348 900 847 583 446

Rzeczowe 637 103 557 438 583 446

Osobowe 8 226 8 766 0

Inwestycje 1 523 019 334 643

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 429 920 786 186 431 915

Rzeczowe 195 747 212 353 431 915

Osobowe 228 710 261 513 0

Inwestycje 5 463 312 320

926 Kultura fizyczna i sport 100 780 107 608 95 662

Rzeczowe 100 780 92 073 95 662

Osobowe 0 7 335 0

Inwestycje 0 8 200

Wydatki na inwestycje (razem)  *)  *) 1 640 343

WYDATKI RAZEM 13 897 130 15 682 242 13 719 518

*) podano w rozbiciu na rozdzia y.

3.2. Wolne rodki Gminy w latach 2005-2007

Dla  potrzeb  oceny  si y finansowej j.s.t. stosuje si  kategori  „wolnych rodków”, która obejmuje

dochody ogó em pomniejszone o dotacje na inwestycje oraz o wydatki bie ce (bez wydatków na

obs ug  d ugu i wydatków z tytu u udzielonych por cze  i gwarancji).

Wysoko  wolnych rodków wskazuje na zdolno  j.s.t. do regulowania zobowi za  wynikaj cych

z zaci gni tych kredytów i po yczek, a wi c do sp aty rat kapita owych i odsetek, a tak e na zdolno

do samodzielnego finansowania inwestycji.

Tabela 5. Wolne rodki Gminy w latach 2005-2007 (dane w PLN)

Lp. Wyszczególnienie 2005 2006 2007

1. DOCHODY OGÓ EM 15 320 394 14 433 674 16 670 350
2. DOTACJE NA INWESTYCJE 1 847 281 319 903 2 210 172
3. WYDATKI BIE CE 11 386 022 11 841 261 12 015 504
4. WYDATKI NA OBSLUG  D UGU 139 118 106 916 63 671
5. WOLNE RODKI [1-2-3+4] 2 226 209 2 379 426 2 508 345

Kwota, któr  Gmina I owa mog a w 2005 roku przeznaczy  na pokrycie wydatków na sp at

zad enia (odsetki + kapita  od zaci gni tych kredytów, po yczek czy wyemitowanych obligacji), a

nast pnie na realizacj  inwestycji wynios a 2 226 209 PLN, co stanowi o 16,5% dochodów (bez

uwzgl dnienia dotacji i rodków pozabud etowych na inwestycje), jakie Gmina otrzyma a w tym

okresie.

http://www.ic.poznan.pl


Wieloletni Plan Inwestycyjny Gmina I owa

„INWEST CONSULTING” S.A,  60-830 Pozna , ul. Krasi skiego 16, tel./fax. (0-61) 851-86-77
Pawe liwi ski – Prezes Zarz du

d Rejonowy – Wydzia  XXI Gospodarczy KRS, nr 0000028098, NIP: 778-10-24-498
Wysoko  kapita u zak adowego: 7.549.999,00 PLN

www.ic.poznan.pl

29

W 2006 roku wielko  wolnych rodków wynios a 2 379 426 PLN, co stanowi o 16,9% dochodów

uzyskanych (bez uwzgl dnienia dotacji i rodków pozabud etowych na inwestycje) przez Gmin .

Kwota wolnych rodków wygospodarowanych w 2006 roku by a wy sza o 6,9% w porównaniu ze

rodkami wygospodarowanymi z tego tytu u w 2005 roku.

W 2007 roku wielko  wolnych rodków wynios a 2 508 345 PLN, co stanowi o 15% dochodów

uzyskanych (bez uwzgl dnienia dotacji i rodków pozabud etowych na inwestycje) przez Gmin .

Kwota wolnych rodków wygospodarowanych w 2007 roku by a wy sza o 5,4% w porównaniu ze

rodkami wygospodarowanymi z tego tytu u w 2006 roku.
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4.1. Dochody

Wed ug ustawy o dochodach jednostek samorz du terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. (zgodnie z

art. 4 i art. 7) ród ami dochodów jednostki samorz du terytorialnego s :

- dochody w asne,

- subwencja ogólna,

- dotacja celowa z bud etu pa stwa.

Dochodami Gminy mog  by : rodki pochodz ce ze róde  zagranicznych niepodlegaj ce zwrotowi,

rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej, inne rodki okre lone w odr bnych przepisach.

ród ami dochodów w asnych s :

1) wp ywy z podatków:

a) od nieruchomo ci,

b) rolnego,

c) le nego,

d) od rodków transportowych,

e) dochodowego od osób fizycznych, op acanego w formie karty podatkowej,

f) od posiadania psów,

g) od spadków i darowizn,

h) od czynno ci cywilnoprawnych;

2) wp ywy z op at:

a) skarbowej,

b) targowej,

c) miejscowej,

d) administracyjnej,

e) eksploatacyjnej - w cz ci okre lonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne

i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z pó n. zm.),

f) innych stanowi cych dochody gminy, uiszczanych na podstawie odr bnych przepisów;

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki bud etowe gminy oraz wp aty od gminnych zak adów

bud etowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek bud etowych;

4) dochody z maj tku gminy;

5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;

6) dochody z kar pieni nych i grzywien okre lonych w odr bnych przepisach;

7) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz bud etu pa stwa w zwi zku z realizacj  zada  z zakresu

administracji rz dowej  oraz  innych  zada  zleconych  ustawami,  o  ile  odr bne przepisy nie stanowi

inaczej;
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8) odsetki od po yczek udzielanych przez gmin , o ile odr bne przepisy nie stanowi  inaczej;

9) odsetki od nieterminowo przekazywanych nale no ci stanowi cych dochody gminy;

10)  odsetki  od rodków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odr bne

przepisy nie stanowi  inaczej;

11) dotacje z bud etów innych jednostek samorz du terytorialnego;

12) inne dochody nale ne gminie na podstawie odr bnych przepisów.

13) udzia y w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa, w wysoko ci:

a) 39,34% wp ywów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszka ych na terenie gminy, z

zastrze eniem art. 89 Ustawy,

b) 6,71% wp ywów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie

maj cych osobowo ci prawnej, posiadaj cych siedzib  na terenie gminy.

Dochodami jednostek samorz du terytorialnego mog  by  dotacje celowe z bud etu pa stwa na:

- zadania z zakresu administracji rz dowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,

- zadania realizowane przez jednostki samorz du terytorialnego na mocy porozumie  zawartych

z organami administracji rz dowej,

- usuwanie bezpo rednich zagro  dla bezpiecze stwa i porz dku publicznego, skutków powodzi

i osuwisk ziemnych oraz skutków innych kl sk ywio owych,

- finansowanie lub dofinansowanie zada  w asnych,

- realizacj  zada  wynikaj cych z umów mi dzynarodowych.

Dochodami jednostek samorz du terytorialnego mog  by rodki z funduszy celowych, pozyskiwane na

podstawie odr bnych przepisów.

Baz  do prognoz na kolejne lata s  dochody planowane w projekcie bud etu na rok 2008.

W poni szej tabeli przedstawiono przyj te za enia odno nie kszta towania si  prognozy

poszczególnych pozycji dochodów. Przedstawione warto ci parametrów w „%” dla poszczególnych

pozycji dochodów wskazuj  o ile procent wska nika PKB, wska nika inflacji lub warto ci z okresu

poprzedniego zmieni si  kwota dochodów w kolejnym roku w porównaniu z rokiem poprzednim.

http://www.ic.poznan.pl






Wieloletni Plan Inwestycyjny Gmina I owa

„INWEST CONSULTING” S.A,  60-830 Pozna , ul. Krasi skiego 16, tel./fax. (0-61) 851-86-77
Pawe liwi ski – Prezes Zarz du

d Rejonowy – Wydzia  XXI Gospodarczy KRS, nr 0000028098, NIP: 778-10-24-498
Wysoko  kapita u zak adowego: 7.549.999,00 PLN

www.ic.poznan.pl

35

4.2. Wydatki

Wydatki Gminy I owa zwi zane s  z realizacj  zada , do których nale  zgodnie z art. 6 ustawy o

samorz dzie gminnym wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrze one ustawami na

rzecz innych podmiotów oraz z realizacj  zada , do których nale  zgodnie z art. 7 ustawy o

samorz dzie gminnym zadania w asne zaspakajaj ce zbiorowe potrzeby wspólnoty. W szczególno ci

zadania w asne obejmuj  sprawy:

- adu przestrzennego, gospodarki nieruchomo ciami, ochrony rodowiska i przyrody oraz

gospodarki wodnej,

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

- wodoci gów i zaopatrzenia w wod , kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych,

utrzymania czysto ci i porz dku oraz urz dze  sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów

komunalnych, zaopatrzenia w energi  elektryczn  i ciepln  oraz gaz,

- lokalnego transportu zbiorowego,

- ochrony zdrowia,

- pomocy spo ecznej, w tym o rodków i zak adów opieku czych,

- gminnego budownictwa mieszkaniowego,

- edukacji publicznej,

- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz dze  sportowych, targowisk i hal

targowych,

- zieleni gminnej i zadrzewie ,

- cmentarzy gminnych,

- porz dku publicznego i bezpiecze stwa obywateli oraz ochrony przeciwpo arowej

i przeciwpowodziowej,

- utrzymania gminnych obiektów i urz dze  u yteczno ci publicznej oraz obiektów

administracyjnych,

- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ci y opieki socjalnej, medycznej

i prawnej,

- wspierania i upowszechniania idei samorz dowej,

- promocji gminy,

- wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi,

- wspó pracy ze spo eczno ciami lokalnymi i regionalnymi innych pa stw.

Ustawy mog  nak ada  na  gmin  obowi zek wykonywania zada  zleconych  z  zakresu  administracji

rz dowej, a tak e z zakresu organizacji przygotowa  i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz
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referendów. Zadania z zakresu administracji rz dowej gmina mo e wykonywa  równie  na podstawie

porozumienia z organami tej administracji. Gmina na wykonanie tych zada  otrzymuje rodki

finansowe. Baz  do prognoz na kolejne lata s  wydatki planowane w projekcie bud etu na rok 2008.

Przyj te za enia odno nie kszta towania si  poszczególnych pozycji wydatków:

Wydatki bie ce oszacowane zosta y na bazie wydatków zaplanowanych na rok 2008 z

uwzgl dnieniem w kolejnych latach ich wzrostu odpowiednio:

- dzia  010 – rok rocznie o 50% wska nika prognozowanej inflacji wydatków rzeczowych;

- dzia  600 – rok rocznie o 50% wska nika prognozowanej inflacji wydatków rzeczowych;

- dzia  700 – rok rocznie o 100% wska nika prognozowanej inflacji wydatków rzeczowych;

- dzia  710 – rok rocznie o 100% wska nika prognozowanej inflacji wydatków rzeczowych;

- dzia  750, 751, 754, 801, 851, 852, 854, 921 – rok rocznie o 50% wska nika prognozowanej

inflacji wydatków rzeczowych i 2% dla wydatków osobowych;

- dzia  900 – rok rocznie o 50% wska nika inflacji na dany rok dla wydatków rzeczowych;

- dzia  926 – rok rocznie o 50% wska nika inflacji na dany rok dla wydatków rzeczowych.
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5.3. Informacje o zaci gni tych i planowanych zobowi zaniach finansowych z
tytu u kredytów i po yczek

W przypadku niedoboru rodków finansowych bud etu istnieje mo liwo  zaci gania kredytów w

granicach upowa nie  zawartych w uchwale bud etowej.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki samorz du terytorialnego mog

zaci ga  kredyty, po yczki oraz emitowa  papiery warto ciowe na:

1) pokrycie wyst puj cego w ci gu roku niedoboru bud etu JST,

2) finansowanie wydatków nieznajduj cych pokrycia w planowanych dochodach JST.

Finansowanie takie nie powinno dotyczy  wydatków sta ych, zwi zanych z wykonywaniem bie cych

zada  samorz du.

Umowa po yczki jest uregulowana w art. 720 – 724 Kodeksu Cywilnego. Przez zawarcie umowy

udzielaj cy po yczk  zobowi zuje si  przenie  na  w asno  okre lon  ilo  pieni dzy albo rzeczy

oznaczonych, co do gatunku, a bior cy zobowi zuje si  zwróci  t  sam  ilo  pieni dzy albo rzeczy

tego samego gatunku i tej samej jako ci.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Prawa bankowego przez umow  kredytu bank zobowi zuje si  odda  do

dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwot rodków pieni nych z przeznaczeniem

na ustalony cel, a kredytobiorca zobowi zuje si  do korzystania z niej na warunkach okre lonych w

umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach sp aty

oraz zap aty prowizji od udzielonego kredytu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawie o obligacjach, obligacja jest papierem warto ciowym emitowanym

w serii, w którym emitent stwierdza, e  jest  d nikiem w ciciela obligacji (obligatariusza)

i zobowi zuje si  wobec niego do spe nienia okre lonego wiadczenia. Emitent zobowi zuje si  na

podstawie klauzul obligacyjnych do regulowania p atno ci odsetkowych okre lonych w dniu emisji

papieru warto ciowego oraz do sp aty po yczki obligacyjnej w dniu jej wykupu, ewentualnie do

spe nienia tak e wiadczenia niepieni nego (np. polegaj cego na przyznaniu preferencji w zakresie

nabywania elementów mienia komunalnego).

Tabela 9. Harmonogram sp at zaci gni tych zobowi za  (dane w PLN)

 Bie cezobowi zania 2008 2009 2010 2011

   Otrzymane transze 0 0 0 0

   Odsetki 22 407 4 501 619 238

   Raty kapita owe 1 228 759 580 076 75 000 75 000

    Stan zad enia na koniec roku 730 076 150 000 75 000 0
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5.4. Analiza zdolno ci finansowej Gminy w latach obowi zywania prognozy

Wieloletni Plan Finansowy, jako rednioterminowa prognoza wolnych rodków na inwestycje, ma

stanowi  pomoc przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

W dniu 13 listopada 2003 roku zosta a uchwalona nowa Ustawa o dochodach jednostek samorz du

terytorialnego, która zacz a obowi zywa  od 1 stycznia 2004. Ustawa ta zmieni a w sposób znacz cy

system  dochodów  jednostek  samorz du  terytorialnego.  Nie  mo na jednak w sposób dok adny

w kolejnych latach przewidzie  w praktyce wszystkich skutków wywo anych tymi zmianami.

Tabela 10 oraz wykres 5 zosta y przygotowane w celu zobrazowania zjawisk wyst puj cych w bud ecie

Gminy  w  latach  obj tych Wieloletnim Planem Finansowym. Zawieraj  wyliczenia i informacje b ce

wynikiem prac pracowników Urz du Miejskiego w I owie i pracowników Inwest Consulting S.A. z

Poznania.

Tym samym tabela ta obrazuje sytuacj  finansow  Gminy, pozwala na okre lenie jej zdolno ci

kredytowej i odzwierciedla przep yw rodków pieni nych w kolejnych latach, w sposób przypominaj cy

analiz  „cash flow” stosowan  w przedsi biorstwach.

Prognoza na lata 2008 – 2018 zosta a przygotowana w oparciu o uchwa  bud etow  na 2008 rok oraz

o strategi  zarz dzania finansami Gminy.

Wyja nienia poszczególnych pozycji zawartych w tabeli 10:

1. DOCHODY BEZ NADWY KI OPERACYJNEJ = SUBWENCJE I DOTACJE ORAZ DOCHODY

ASNE GMINY.

2. WYDATKI = WYDATKI RZECZOWE, OSOBOWE I KOSZTY FINANSOWE.

3. NADWY KA OPERACYJNA = DOCHODY BEZ NADWY EK – WYDATKI - obrazuje t  cz

bud etu Gminy, która mo e zosta  wykorzystana na sfinansowanie inwestycji ze rodków w asnych

Gminy oraz na sp aty zobowi za  wynikaj cych z zaci gni tych przez Gmin  kredytów, po yczek

czy wyemitowanych obligacji (odsetek i rat kapita owych); jej warto  oraz udzia  w dochodach

Gminy stanowi o jej kondycji finansowej. Im wielko  ta jest wi ksza oraz im wi kszy jest jej udzia

w dochodach Gminy, tym w lepszej kondycji finansowej jest Gmina.

4. OBS UGA ZAD ENIA = SP ATA POR CZE , SP ATA RAT KAPITA OWYCH I ODSETEK OD

ZOBOWI ZA  W DANYM ROKU.

5. RODKI BUD ETU  GMINY  NA  INWESTYCJE = NADWY KA OPERACYJNA – OBS UGA

ZAD ENIA - warto  ta okre la maksymaln  kwot , jak  Gmina mo e wyda  w poszczególnych

latach na realizacj  programu inwestycyjnego. Warto podkre li , e obejmuje to zarówno nak ady

ze rodków w asnych i rodków pozabud etowych; Gmina mo e prowadzi  program inwestycyjny

przekraczaj cy t  warto  zasilaj c si , np. kredytami, po yczkami czy emituj c obligacje.

6. INWESTYCJE = KWOTY PRZYPADAJACE NA WYDATKI MAJ TKOWE W DANYM ROKU.

7. WOLNE RODKI PO INWESTYCJACH = WOLNE RODKI NA INWESTYCJE – INWESTYCJE -

okre laj  sytuacj  finansow  Gminy po przeprowadzeniu programu inwestycyjnego w kolejnych

latach; warto  ta w zale no ci od tego czy jest dodatnia czy te  ujemna wskazuje na ewentualn
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potrzeb  finansowania zewn trznego koniecznego do przeprowadzenia planowanego programu

inwestycyjnego; Gmina, w zale no ci od tego czy posiada rodki finansowe z poprzednich lat, mo e

zdecydowa  si  na finansowanie takich inwestycji z nadwy ek z lat poprzednich, jak równie  mo e

zaci gn  kredyty, wyemitowa  obligacje itp.).

8. OTRZYMANE KREDYTY, PO YCZKI I WYEMITOWANE OBLIGACJE = PRZYCHODY

Z ZACI GNI TYCH ZOBOWI ZA

9. PRZYCHODY Z INNYCH RÓDE  = NADWY KI RODKÓW Z LAT POPRZEDNICH, RODKI NA

POKRYCIE DEFICYTU (nadwy ki z lat poprzednich, przychody z prywatyzacji maj tku lub nadwy ki

rodków pieni nych na rachunku bie cym bud etu Gminy, wynikaj cych z rozlicze  kredytów

i po yczek z lat ubieg ych).

10. ROCZNE PRZEP YWY GOTÓWKI NETTO = WOLNE RODKI NA INWESTYCJE + OTRZYMANE

KREDYTY, PO YCZKI I WYEMITOWANE OBLIGACJE + PRZYCHODY Z INNYCH RÓDE  - warto

dodatnia oznacza, e za enia bud etu, co do zrealizowania zamierzonych celów inwestycyjnych

zosta y w pe ni zrealizowane oraz to, e je li Gmina zaci ga a kredyty, to ich kwota w pe ni

pokrywa a niedobory konieczne do realizacji zada  inwestycyjnych; warto  ujemna mówi  o tym,

e bud et nie zosta  w  pe ni zrealizowany, a ewentualne kredyty, jakie Gmina zaci gn a nie

w pe ni pokry y niedobory.
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Wykres obrazuje „Wolne rodki” pozostaj ce do dyspozycji Gminy, które mog  by  wydane na

inwestycje oraz na obs ug  zad enia. „Wolne rodki” zobrazowano na powy szych wykresach jako

pole w kolorze piaskowym.

Na pole „Wolne rodki” na one s  inwestycje Gminy, które odpowiadaj  bia ym s upkom. Warto ci te

odpowiadaj  rocznym nak adom inwestycyjnym poniesionym lub planowanym do poniesienia przez

Gmin .

Cz  inwestycji finansowana jest przy pomocy dotacji z bud etu pa stwa i rodków pozabud etowych,

co na wykresie przedstawiono kolorem zielonym („Dotacje z bud etu  i rodki pozabud etowe na

inwestycje”).

Przed enie s upka inwestycji stanowi suma rat kapita owych i odsetek przypadaj cych w danym roku

do sp aty  oraz  kwoty  sp at udzielonych por cze . Warto  obs ugi zad enia zaznaczono kolorem

granatowym (zobowi zania zaci gni te do roku 2008), czerwonym (zobowi zanie planowane).

Jak wida  na wykresie 6 w latach 2005-2007 oraz 2009-2012 s upek przewy sza pole w kolorze

piaskowym „Wolnych rodków” i w kolorze zielonym „Dotacje i rodki pozabud etowe na inwestycje” -

oznacza to, e w tym roku Gmina nie by a lub nie b dzie w stanie sfinansowa  wszystkich zada  z

asnego bud etu i ze rodków dotacyjnych.

Zdarza si , e cz  inwestycji by a lub b dzie finansowana poprzez „Inne przep ywy”, czyli nadwy kami

z lat poprzednich, przychodami z prywatyzacji maj tku lub nadwy kami rodków pieni nych na

rachunku bie cym bud etu jednostki, wynikaj cych z rozlicze  kredytów i po yczek z lat ubieg ych,

której warto  na wykresie przedstawiono jako pole w kolorze jasnozielonym.

5.5. Wska niki obci enia bud etu Gminy

Zgodnie z art. 169 Ustawy o finansach publicznych czna kwota przypadaj cych do sp aty w danym

roku bud etowym rat kredytów i po yczek  oraz  potencjalnych  sp at kwot wynikaj cych z udzielonych

przez jednostki samorz du terytorialnego por cze  wraz z nale nymi w danym roku odsetkami od tych

kredytów i po yczek, oraz nale nych odsetek i dyskonta, a tak e przypadaj cych w danym roku

bud etowym wykupów papierów warto ciowych emitowanych przez jednostki samorz du terytorialnego,

nie mo e przekroczy  15,0% planowanych na dany rok bud etowy dochodów jednostki samorz du

terytorialnego.

Ogranicze  okre lonych powy ej nie stosuje si  do kredytów i po yczek zaci gni tych w zwi zku ze

rodkami okre lonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponuj cym funduszami strukturalnymi lub

Funduszem Spójno ci Unii Europejskiej, a tak e emitowanych w tym celu papierów warto ciowych.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy mo na stwierdzi , i  wysoko  ca kowitych zobowi za  z tytu u

po yczek, kredytów i potencjalnych zobowi za  z tytu u por cze  w stosunku do przewidywanych

dochodów bud etu Gminy w latach 2008 – 2018, b dzie si  kszta towa  w przedziale 0,8% - 6,3%.

W zwi zku z tym, e wska nik ten jest powszechnie obowi zuj cym nale y go bra  pod uwag

ubiegaj c si  o finansowanie zewn trzne. Jego wielko  w kolejnych latach powinna by  odpowiednio

wywa ona w stosunku do bud etu Miasta a jej maksymalna warto  nie powinna przekracza  10,0% -

12,0%  w  zale no ci od planowanego finansowania inwestycji w kolejnych latach. Konieczno

utrzymania 3,0% - 5,0% marginesu w stosunku do maksymalnej warto ci tego wska nika wynika

z mo liwo ci nag ego przekazania samorz dom dodatkowych zada  zleconych lub wyst pienia nag ych

inwestycji, na które przy braku rodków w asnych trzeba b dzie zaci gn  kredyt, po yczk  czy

wyemitowa  obligacje.

Wykres 6. Obci enie planowanych dochodów ogó em tytu em obs ugi zobowi za  finansowych

- (art. 169 Ustawy o finansach publicznych)

Wska nik obs ugi zad enia
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Inn  form  kontroli wielko ci zad enia jednostek samorz du terytorialnego jest zapis w art. 170

omawianej ustawy, który stanowi, i czna kwota d ugu jednostki samorz du terytorialnego na koniec

roku bud etowego nie mo e przekracza  60,0% dochodów ogó em tej jednostki w tym roku

bud etowym.

W trakcie roku bud etowego czna kwota d ugu jednostki samorz du terytorialnego na koniec kwarta u

nie mo e przekracza  60,0% planowanych w danym roku bud etowym dochodów tej jednostki.

Ogranicze  okre lonych powy ej nie stosuje si  do emitowanych papierów warto ciowych, kredytów i

po yczek zaci gni tych w zwi zku ze rodkami okre lonymi w umowie zawartej z podmiotem

dysponuj cym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójno ci Unii Europejskiej.

Na wykresie 7 przedstawione zosta y wska niki zad enia w poszczególnych latach analizy.
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W zwi zku z tym, e wska nik ten jest powszechnie obowi zuj cym nale y go bra  pod uwag

ubiegaj c si  o finansowanie zewn trzne. Jego wielko  w kolejnych latach powinna by  odpowiednio

wywa ona w stosunku do bud etu Miasta a maksymalna warto  nie powinna przekracza  50,0%  -

55,0%  w  zale no ci od planowanego finansowania inwestycji w kolejnych latach. Konieczno

utrzymania 5,0% – 10,0% marginesu w stosunku do maksymalnej warto ci  tego  wska nika wynika

z mo liwo ci nag ego przekazania samorz dom dodatkowych zada  zleconych lub wyst pienia nag ych

inwestycji, na które przy braku rodków w asnych trzeba b dzie zaci gn  kredyt, po yczk  czy

wyemitowa  obligacje.

Wykres 7. Stosunek zad enia na koniec poszczególnych lat do dochodów ogó em (art. 170 Ustawy

o finansach publicznych)
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6.1. Programy inwestycyjne przyj te do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Ocena inwestycji zg oszonych do  WPI zosta a dokonana na podstawie systemu kryteriów oceny

wypracowanych przez zespó  i zamieszczonych w rozdziale 1.4.

Bior c pod uwag  mo liwo  finansowania inwestycji z dotacji i rodków pozabud etowych nawet do

75% ich warto ci, oraz faktu, e Gmina nie posiada znacz cych zobowi za  finansowych, plan

inwestycji przyjmuje si  za realny do zrealizowania. Poni sza tabela przedstawia nak ady finansowe na

poszczególne inwestycje w latach realizacji WPI.

http://www.ic.poznan.pl
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6.2. Podsumowanie

Wieloletni Plan Inwestycyjny to z formalnego punktu widzenia dokument, który przedstawia wykaz

zada  inwestycyjnych zatwierdzonych przez Rad  do realizacji w ci gu 6 lat.

W rzeczywisto ci jest to proces wprowadzaj cy now  jako  zarz dzania zasobami lokalnymi,

istniej cym potencja em administracyjnym, kulturowym i gospodarczym.

Jednym z warunków koniecznych dla rozwoju lokalnego jest sprawnie dzia aj ca szeroko rozumiana

infrastruktura komunalna.

Dzia ania samorz du koncentruj ce si  na zachowaniu zasady uzyskiwania najlepszych efektów z

danych nak adów nie by yby mo liwe bez stosowania kompleksowego planowania w zakresie polityki

finansowej, polegaj cej na przygotowaniu dostatecznie wiarygodnych  prognoz finansowych w zakresie:

dochodów i wydatków,

wielko ci zad enia,

wolnych rodków,

wska ników zad enia,

proporcji finansowania rozwoju ze rodków w asnych, pozyskanych i po yczonych.

Konieczne wi c by o  syntetyczne  okre lenie warunków ekonomicznych i finansowych umo liwiaj cych

ciwy rozwój Gminy poprzez rozbudow  infrastruktury. Celem bezpo rednim opracowania WPI by o

zwi kszenie korzy ci z zaanga owania rodków publicznych w infrastruktur  niezb dn  dla pobudzenia

po danych inwestycji prywatnych i podniesienia standardu ycia mieszka ców.

Realizacja wizji rozwoju Gminy wymaga okre lenia wieloletniej strategii inwestycyjnej i wdra ania jej

ustale  przy tworzeniu bud etu w kolejnych latach.

WPI ukazuj c koszt finansowy poszczególnych zada  inwestycyjnych stwarza odpowiednie warunki do

racjonalnego podejmowania decyzji w sprawie optymalnego wydawania pieni dzy publicznych. Zawarte

w nim informacje tworz  podstawy do kontroli zdolno ci p atniczej i do podejmowania decyzji

dotycz cych zobowi za  finansowych wynikaj cych z realizacji przedsi wzi  rozwojowych.

Inwestycje wymagaj  d ugiego czasu na przygotowanie mi dzy innymi spraw z zakresu planowania

przestrzennego, dokumentacji technicznej, zaanga owania jednostek organizacyjnych oraz analizowania

danych i przestrzegania procedur prawnych.

Wobec potrzeb w wielu dziedzinach ycia Gminy i odpowiedzialno ci za ich zaspokojenie wybór

priorytetów by  konieczny.

Przy podejmowaniu decyzji, które z zada  inwestycyjnych maj  by  wykonywane w pierwszej kolejno ci

kierowano si  przede wszystkim:

mo liwo ci  uzyskania dofinansowania z bezzwrotnych rodków UE,

wp ywem na obni enie wydatków bie cych,

http://www.ic.poznan.pl
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powi zaniem z innymi inwestycjami ju  zrealizowanymi w celu uzyskania efektu,

wp ywem na bezpiecze stwo publiczne,

wielko ci  funduszy jakie Gmina mo e przeznaczy  na finansowanie rozwoju.

 jeszcze inne korzy ci wynikaj ce z wieloletniego planu inwestycyjnego. Informacj  w nim zawarte:

stwarzaj  p aszczyzn  do dyskusji na temat okre lenia celów i mo liwych kierunków

post powania w okre lonych dziedzinach dzia alno ci,

usprawniaj  zarz dzanie i planowanie finansowe,

atwiaj  pozyskiwanie rodków bezzwrotnych,

umo liwiaj  realizacj  idei zrównowa onego rozwoju,

systematyzuj  wspó prac  wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,

oszacowuj  wieloletnie potrzeby inwestycyjne i mo liwo ci finansowe,

atwiaj  w ciwe powi zanie poszczególnych zada  inwestycyjnych realizowanych przez ró ne

podmioty,

daj  obraz najpilniejszych potrzeb, kierunków i zakresów rozwoju.

Tym samym WPI okre la wynikaj  z zestawienia powy szych danych pul  (wysoko ) maksymalnych

nak adów inwestycyjnych, jakie Gmina mo e przeznaczy  na inwestycje.

http://www.ic.poznan.pl
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