
 

 

 

 

 

                 

          WIELOLETNIA  

            PROGNOZA       

           FINANSOWA 

 

           GMINY KOSAKOWO  

           NA LATA 2011 – 2018  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Kosakowo,   grudzień 2010 r 



 

 

 

 

                                                       Uchwała nr  III/12/2010 

Rady Gminy Kosakowo 

  z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie:  wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2011-2018. 

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) 

 

Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2018 zgodnie z treścią  

    załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami  przyjętych wartości. 

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z treścią załącznika  

    nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

UpowaŜnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w 

prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 

do niniejszej uchwały. 

§ 3 

UpowaŜnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 

Kosakowo uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi. 

 

                                                                          § 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń. 

                                                                                  



 

 

           
           

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kosakowo na la ta 2011-2018  Załącznik Nr 1  
       do Uchwały Rady Gminy Nr III/12/2010 z dn.30.12.2010r.  

           
           
           

Wykonanie 
na 

31.12.2008r. 

Wykonanie 
na 

31.12.2009r. 

Plan na * 
30.09.2010r. 

Plan na 
2011r. 

Plan na 
2012r. 

Plan na 
2013r. 

Plan na 
2014r. 

Plan na 
2015r. 

Plan na 
2016r. 

Plan na 
2017r. 

Plan na 
2018r. 

37 715 640 34 287 609 43 095 018 37 086 527 36 712 990 38 112 639 40 012 771 41 952 910 41 952 910 41 932 910 41 932 910 
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4 211 915 3 487 025 5 693 616 2 617 013 520 000 110 000 110 000 55 000 55 000 35 000 35 000 
1 915 072 2 524 417 2 700 000 1 000 000 500 000 100 000 100 000 50 000 50 000 30 000 30 000 

40 976 998 38 410 033 42 034 287 40 176 527 33 687 990 35 087 639 36 987 771 39 627 910 40 202 910 39 932 910 39 932 910 
21 579 637 24 323 641 26 767 900 27 887 209 28 014 841 28 083 514 27 784 548 27 880 751 27 616 618 27 582 791 27 382 791 

513 510 512 374 996 199 924 302 1 114 750 918 125 721 500 547 072 433 827 400 000 200 000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 257 970 9 396 124 10 245 435 11 465 840 11 580 498 11 696 303 11 813 266 11 931 399 11 931 399 11 931 399 11 931 399 

316 215 342 467 386 073 369 394 373 088 376 819 380 587 384 393 384 393 384 393 384 393 

239 163 489 676 1 151 111 695 779 370 292 370 292 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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15 946 184 11 502 584 10 368 716 6 702 212 3 708 000 3 500 000 2 000 000 0 0 0 0 

3 451 177 2 583 808 4 897 671 5 587 106 1 965 149 3 504 125 7 203 223 11 747 159 12 586 292 12 350 119 12 550 119 
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5 267 050 7 257 693 1 687 269 5 750 000 0 0 0 0 0   0 
1 700 000 6 300 000 900 000 5 750 000 0 0 0 0 0   0 
1 700 000 600 000 900 000                 

  5 700 000   5 750 000               
0 0 0                 

                      

0 0 0 0               
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3 567 050 957 693 787 269 0               
1 048 000 2 348 000 2 748 000 2 660 000 3 025 000 3 025 000 3 025 000 2 325 000 1 750 000 2 000 000 2 000 000 
1 048 000 2 348 000 2 748 000 2 660 000 3 025 000 3 025 000 3 025 000 2 325 000 1 750 000 2 000 000 2 000 000 
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        1 425 000 1 425 000 1 425 000 2 325 000       
                1 750 000 2 000 000 2 000 000 

0 0 0 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000         
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957 692 787 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 567 050 2 348 000 787 269 3 090 000 0 0 0 0 0 0 0 
    0                 
0 1 390 307 0 3 090 000               
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0 0 0 0               

3 567 050 957 693 787 269 0               
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11 956 000 15 908 000 14 060 000 17 150 000 14 125 000 11 100 000 8 075 000 5 750 000 4 000 000 2 000 000 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

1 048 000 2 348 000 2 748 000 2 660 000 3 025 000 3 025 000 3 025 000 2 325 000 1 750 000 2 000 000 2 000 000 
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0 2 348 000 900 000 2 660 000 0 0 0 0 0 0 0 

                      



 

 

4,14% 8,34% 8,69% 9,66% 11,28% 10,35% x x x x x 
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Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2014      Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy  
Nr III/12/2010  z dn. 30.12.2010 

 
          

Lp. Rozdział- Nazwa i cel przedsi ęwzięcia 

Jednostka organizacyjna 
odpowiedzialna za realizacj ę lub 

koordynuj ąca wykonywanie 
przedsi ęwzięcia 

Okres 
realizacji od 

- do 

Łączne 
nakłady 

finansowe 

Limit 
zobowi ązań Limit wydatków w poszczególnych latach 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    2011 2012 2013 2014 

I. Przedsi ęwzięcia w ramach wydatków bie Ŝacych , o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1,2 i 3 ufp , w 
tym:  2 985 364 1 436 363 695 779 370 292 370 292 0 

A Programy, projekty, zadania, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (U E),  w tym: 2 985 364 1 436 363 695 779 370 292 370 292 0 

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013               

1 
85395-Idę do pracy- rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji GOPS w Kosakowie 

GOPS w Kosakowie 2008-2013 2 123 574 1 110 876 370 292 370 292 370 292   

2 85395-Superprzedszkolak-inowacyjne formy 
wychowania przedszkolnego w Rewie i Dębogórzu 

Urząd Gminy w Kosakowie 2009-2011 861 790 325 487 325 487       

B Programy, projekty, zadania zawarte na podstawie um ów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym: 0 0 0 0 0 0 

1         0         



 

 

C Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezb ędna do zapewnienia ci ągłości działania jednostek, w 
tym: 0 0 0 0 0 0 

1       0 0         

D Gwarancje i por ęcznia udzielane przez jednostki samorz ądu terytorialnego, w tym: 0 0 0 0 0 0 

1       0 0 0 0 0 0 

II. Przedsi ęwzięcia w ramach wydatków maj ątkowych , o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp, w ty m:  38 893 246 15 910 211 6 702 212 3 708 000 3 500 000 2 000 000 

A Programy, projekty, zadania, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (U E), 
w tym: 38 893 246 15 910 211 6 702 212 3 708 000 3 500 000 2 000 000 

a) przedsi ęwzięcia z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 061 066 2 610 964 2 610 964 0 0 0 

1 63095-Turystyczny szlak północnych kaszub-
budowa szlaków rowerowych  (RPO)  Urząd Gminy w Kosakowie 2009 - 2011 1 250 000 1 190 000 1 190 000       

2 70005-Wyposa Ŝenie domu kultury w 
Pierwoszynie (RPO) Urząd Gminy w Kosakowie 2010-2011 416 000 300 000 300 000       

3 
75495-Zintegrowany system ratownictwa 
wodnego wokół pier ścienia zatoki 
gdańskiej(Budowa remizy OSP w Rewie) (RPO) 

Urząd Gminy w Kosakowie 2009-2011 2 550 000 500 000 500 000       



 

 

4 80101-Ekoszkoła  termomodernizacja  szkoły 
podstawowej w Mostach (RPO) Urząd Gminy w Kosakowie 2010 - 2011 845 066 620 964 620 964       

b) pozostałe przedsi ęwziecia 33 832 180 13 299 247 4 091 248 3 708 000 3 500 000 2 000 000 

1 60016-Budowa  ul. Wi ązowej w Mostach Urząd Gminy w Kosakowie 2009-2011 867 000 420 000 420 000       

2 60016-Harmonogram budowy i modernizacji 
dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg Urząd Gminy w Kosakowie 2008-2014 7 500 000 7 500 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

3 
63095-Budowa pomostu cumowniczego i PIT w 
Rewie - wkład własny do projektu w ramach 
PHARE 2002 

Urząd Gminy w Kosakowie 2007-2011 1 027 207 274 574 274 575       

4 63095- Zagospodarowanie Przystani rybackiej  
w Mechelinkach Urząd Gminy w Kosakowie 2007-2011 15 292 000 400 000 400 000       

5 70005-Budowa budynku socjalnego w Pogórzu Urząd Gminy w Kosakowie 2009-2011 2 713 000 500 000 500 000       

6 
70005-Budowa 2-samodzielnych lokali 
komunalnych z przeznaczeniem na cele 
uŜyteczno ści pubicznej 

Urząd Gminy w Kosakowie 2008-2011 984 700 490 000 490 000       

7 90001-Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej na 
obszarach obj ętych programem ISPA Urząd Gminy w Kosakowie 2007-2012 713 273 214 673 6 673 208 000     



 

 

8 
90001--Rozbudowa systemu zbiorczej 
kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo w tym 
na obszarach nowozabudowanych 

Urząd Gminy w Kosakowie 2009-2013 2 185 000 2 000 000   1 000 000 1 000 000   

9 90015-Budowa i modernizacja gminnego 
systemu o świetlenia  Urząd Gminy w Kosakowie 2007-2013 900 000 900 000 300 000 300 000 300 000   

10 92605-Budowa boiska na Złotych Piaskach Urząd Gminy w Kosakowie 2007-2013 1 650 000 600 000 200 000 200 000 200 000   

B Programy, projekty, zadania zawarte na podstawie um ów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym: 0 0 0 0 0 0 

        0 0         

III. SUMA ( poz. I +poz. II) 41 878 610 17 346 574 7 397 991 4 078 292 3 870 292 2 000 000 
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                                                         Wprowadzenie 

 

Nowa ustawa o finansach publicznych w ramach racjonalizacji gospodarki środkami 

publicznymi, przewiduje regulacje obligujące organy stanowiące jednostki samorządu 

terytorialnego do uchwalania dokumentu dotyczącego wieloletniego planowania. Na mocy 

art. 122 ust. 2 ustawy  z 2009 r.  –  Przepisy  wprowadzające  ustawę o finansach  publicznych  



 

 

( Dz.U. Nr  157 poz. 1241z późn. zm. ), Rada Gminy po raz pierwszy uchwala ww. uchwałę nie 

później niŜ uchwałę budŜetową na 2011 r.  Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest 

połączeniem juŜ wcześniej funkcjonujących dokumentów: wieloletniego planu 

inwestycyjnego (WPI), limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków 

UE, bezzwrotnej pomocy państw EFTA oraz skróconej formy prognozy kwoty długu. WPF  

obejmuje okres roku budŜetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres ten, nie moŜe 

być jednak krótszy niŜ okres, na jaki przyjęto limity wydatków określone dla kaŜdego 

przedsięwzięcia. Prognozę długu stanowiącą część WPF, sporządza się na okres na który 

zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W praktyce  WPF będzie naleŜało 

opracowywać co roku a takŜe zmieniać w trakcie roku.  WPF jest podstawowym 

instrumentem kształtującym politykę inwestycyjną gminy zarówno w zakresie planowania, 

jak i realizacji inwestycji. UmoŜliwia zaplanowanie wydatków inwestycyjnych w horyzoncie 

wykraczającym poza rok budŜetowy. WPF stanowi takŜe istotny element niezbędny w 

procesach: 

- opracowywania budŜetów na kolejne lata realizacji programów, 

- pozyskiwania środków z funduszy europejskich, 

- kształtowania polityki kredytowej gminy. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa zespala ze sobą trzy wzajemnie współzaleŜne wieloletnie 

plany finansowe: 

1) prognozy budŜetowe: dochody, wydatki, przychody , rozchody, wynik budŜetu, 

2) prognozę długu – przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego i długu 

nowego, zamieszcza indywidualny dla danej jednostki samorządowej limit 

obciąŜenia budŜetu długiem, spłatą kosztów obsługi długu, spłatą kosztów 

poręczeń. NaleŜy w tym miejscu zastrzec, Ŝe do końca 2013 r. nowy limit 

zadłuŜania nie ogranicza jeszcze budŜetów gminnych, poniewaŜ dług nadal jest 

limitowany wskaźnikami z obowiązujących  przepisów starej ustawy o finansach 

publicznych ( 15% i 60%). Mimo to, samorządy od 2014 roku muszą pokazać  w 

WPF indywidualny wskaźnik limitu długu i poziom jego zaangaŜowania. 

Prognoza długu obejmuje okres rozpoczynający się od trzech lat poprzedzających 

rok bazowy (2011 r.) i kończy się na roku, w którym ostatecznie zostanie spłacony dług.   

3) program przedsięwzięć wieloletnich; 

     a)  dotychczasowe zadania z WPI, 

     b)  zadania dofinansowywane z UE, 



 

 

    c)  wydatki na umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, 

    d)  wydatki na potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji, 

Przedsięwzięcie zostało zdefiniowane w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych 

któremu przypisany ma być min. cel, limit wydatków , limit zobowiązań i okres realizacji. 

WPF ma być zgodna z budŜetem, zatem będzie zmieniana tyle razy, ile razy będą 

dokonywane zmiany w budŜecie w zakresie określonym w art. 229 ustawy o finansach 

publicznych  w zakresie wyniku budŜetu, przychodów i  rozchodów oraz długu. 

Wieloletnia prognoza finansowa stanowi więc podstawę oceny obecnej i przyszłej sytuacji 

finansowej gminy. ZałoŜenia prognostyczne zostały ustalone na podstawie obserwacji 

kształtowania sie sytuacji finansowej gminy w ostatnich kilku latach oraz uwzględniono 

zmiany zachodzące w gospodarce kraju. Celem niniejszego dokumentu jest długotrwała 

analiza dochodów i wydatków budŜetowych, oraz określenie moŜliwości inwestycyjnych 

gminy, jej zdolności kredytowej i płynności finansowej. Podstawę  opracowania  Wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2011- 2018 oparto na danych historycznych z  wykonania 

budŜetów  Gminy za lata 2007-2009 dotyczące dochodów i wydatków budŜetowych,   plan 

budŜetu Gminy na rok 2010 oraz projekt budŜetu  na rok 2011.  

 

         Ocenę historyczną dochodów  przeprowadzono na podstawie  sprawozdań   

                     budŜetowych  Rb-27S  Gminy Kosakowo za okres 2007-2009   

 

Dochody bieŜące 

Wielkość realizowanych dochodów budŜetowych gminy ulegała w kolejnych latach pewnym 

wahaniom. Zakres realizowanych zadań oraz sposób ich finansowania nie pozostaje bez 

wpływu na strukturę dochodów gminy według źródeł ich uzyskiwania. Strukturę i dynamikę 

źródeł dochodów Gminy Kosakowo w latach 2007-2009 przedstawia tabela nr 1,  

 

 

Tabela nr 1  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie dochodów budŜetu (zł.) 
Struktura wykonania 

dochodów  (%) 

Dynamika 

wykonania 

dochodów  (%) 



 

 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

 

2008 

 

2009 

Dochody własne   19576710 21434290 17923293 59,6 56,8 52,3 109,5 83,6 

Udziały w podatkach – 

dochód budŜetu państwa 
6249165 6906356 7073691 19,0 18,3 20,6 110,5 102,4 

Subwencja z budŜetu państwa  4395036 5155763 5733583 13,4 13,7 16,7 117,3 111,2 

Dotacje celowe ogółem  

w tym: 

administracji państwowej 

-na zadania własne 

na realizację inwestycji 

2284507 

 

2023401 

261106 

0 

3853338 

 

1930827 

331044 

1591467 

2213169 

 

1918342 

294827 

79000 

7,0 

 

6,2 

0,8 

0 

10,2 

 

5,1 

0,9 

4,2 

6,5 

 

5,5 

0,8 

0,2 

168,7 

 

95,4 

126,8 

13,5 

57,4 

 

99,3 

89,1 

5,0 

Środki UE na realizację  w 

tym; 

- bieŜące 

-inwestycje 

330519 

             

   0 

      330519 

365893 

      

346633 

        19260 

553873 

 

459800 

94073 

1,0 

 

 

1,0            

1,0 

     

 0,9 

      0,1 

1,6 

      

1,3 

      0,3 

110,7 

       

  0 

      5,8 

151,4 

  

132,6 

  488,4 

RAZEM     32835937 37715640 34287609 100,0 100,0 100,0 114,9 90,9 

 

 

Dynamika w badanym okresie wyraźnie wskazuje na spadek dochodów ogółem i tak w 2009 

roku odnotowano spadek o 3 428 031 zł. Dynamika dochodów  gminy, utrzymująca się w 

badanych latach powoduje znaczny spadek dochodów przypadających na jednego 

mieszkańca. W niewielkim stopniu zmniejszył się zakres samodzielności ekonomicznej 

gminy wyznaczony udziałem dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów budŜetowych. 

Struktura źródeł dochodów własnych, udziałów w podatkach, subwencji oraz środki  z UE na 

realizację zadań bieŜących i inwestycyjnych przedstawia poniŜej wykres nr 1. 

 

 

 

 

 

Wykres  nr 1 



 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  z tabeli 1. 

 

 

Spadek ogólnej kwoty dochodów budŜetowych gminy związany był przede wszystkim z 

dynamiką dochodów własnych, których udział w latach 2007-2009 stanowił przedział od 

59,6% - 52,3 % dochodów ogółem i  zmalał  o 2,8% w roku 2008 oraz w kolejnym roku  

o 4,5%. Gmina w  2009 roku znacznie odczuła skutki kryzysu gospodarczego. W roku 2007 

wpływy z subwencji ogólnej wyniosły 4 395 036 zł. w roku 2008 wzrosły o 760 727 zł. 

natomiast otrzymana subwencja w kolejnym analizowanym roku  zmalała o kwotę 182 907 zł.  

Kolejny spadek wpływów subwencji nastąpił w roku 2010 a więc niepokojące wydaje się 

wieloletnie planowanie tego źródła dochodów. Dotacja celowa słuŜy finansowaniu  zadań 

własnych i zadań z zakresu administracji  rządowej zleconych gminie. Największą część 

dotacji na realizację zadań zleconych niezmiennie w porównaniu z latami ubiegłymi stanowią 

dotacje na zadania gminy z zakresu opieki społecznej. Dane dotyczące dotacji celowej 

otrzymywanej na zadania zlecone, własne oraz na realizację inwestycji przedstawia poniŜej 

wykres nr 2; 

 

Wykres nr  2:  



 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1. 

 

Okres 2007-2009 cechuje wyraźną tendencję spadku dochodów własnych, których głównym 

składnikiem są podatki i opłaty lokalne. Wpływy z tytułu podatków przypadających na 

dochody własne przedstawia tabela nr 2.       

Tabela nr 2  

                      Wartość podatków w tys. zł 
           Dynamika  

wykonania dochodów     WYSZCZEGÓLNIENIE 

         2007            2008          2009        2008   2009 

Podatek od nieruchomości 8 021 731 8 911 528 11135548 111,1 124,9 

Podatek rolny 68526 112634 123434 164,4 109,6 

Podatek leśny 10459 13797 13649 131,9 98,9 

Podatek od środka transportu 334817 317281 321213 94,8 101,2 

Podatek od spadków i darowizn  115494 82451 127316 71,4 154,4 

Podatek od działalności 

gospodarczej w formie karty 

podatkowej  

26 132 24334 18013 93,1 74,0 

Podatek od czynności  cywilno-

prawnych  
3660910  2103230 646518 57,5 30,7 

Odsetki od nieterminowych wpłat  64886 55747 21839 85,9 39,2 

RAZEM  14175184 12660931 12407530 89,3 98,0 

    Opracowano na podstawie sprawozdań budŜetowych Rb-27S Gminy Kosakowo w latach 2007-2009. 

W grupie podatków lokalnych najwyŜsze dochody pozyskiwane są z podatku od 

nieruchomości. Podatek od nieruchomości w 2007-2009  wynosił 24,4%, 23,6 oraz 32,5% 



 

 

strukturze dochodów ogółem. Jak wynika  z analizy wzrosła  wartość podatku od budowli od 

osób prawnych od 2007 – 2009 o kwotę 576 183 zł. natomiast w roku 2010 o kwotę  1 375 

475 zł. Podatek od środków transportowych oraz podatek rolny mają juŜ znacznie mniejsze 

znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów budŜetu gminy. Rola pozostałych 

podatków lokalnych pobieranych przez gminę jest znikoma i ogranicza się głównie do 

uzupełnienia dochodów własnych. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w odróŜnieniu 

od podatków lokalnych pobieranych przez urząd gminy wpływają do urzędów skarbowych, a 

następnie przekazywane są na rachunek budŜetu gminy. Spośród tego rodzaju dochodów 

własnych gmina największy spadek odnotowała w dochodach z podatku od czynności 

cywilnoprawnych. Rola tego świadczenia znacznie spadła w latach 2008 i 2009 a powodem 

był bardzo duŜy spadek cen nieruchomości oraz mniejsza ilość przeprowadzanych transakcji. 

Zwiększenie podatku od spadków i darowizn o 54,5 % nastąpiło w 2009 roku. Płatnikami 

tego podatku poprzez Urząd Skarbowy są osoby fizyczne u których  nastąpił wzrost majątku. 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe na wielkość podatku od spadków i darowizn oraz od czynności 

cywilno- prawnych gmina nie ma Ŝadnego wpływu. Pozostałe podatki kształtowały się na 

podobnym poziomie wykonania. Wpływy z tytułu podatków od; nieruchomości, rolnego,  

środków transportowych oraz od czynności cywilnoprawnych przedstawia wykres nr 3. 

    Wykres  nr 3 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 2. 

 

 

Tabela nr 3  



 

 

                                Wartość opłat w tys. zł 
              Dynamika  

   wykonania dochodów     WYSZCZEGÓLNIENIE 

           2007           2008              2009         2008      2009 

Opłata skarbowa  50760 22739 37827 44,8 166,4 

Opłata targowa  185 858 4078 463,8 475,3 

Oplata eksploatacyjna 35537 12184 45464 34,3 373,1 

Opłata z tytułu uŜytkowania 

wieczystego 
298862 294374 329816 98,5 112,0 

Opłata z tytułu przekształceń 

własnościowych 
33293 61492 78536 184,7 127,7 

Mandaty ,kary i grzywny 24 111 60 491 74 614 250,9 123,3 

Opłata za zezwolenie na sprzedaŜ 

alkoholu 
133515 117223 135360 87,8 115,5 

Opłata adiaceńska i renta 

planistyczna 
1149714 555345 1234341 48,3 222,3 

Pozostałe dochody, w tym:  

ze sprzedaŜy mienia, 

 z wynajmu i dzierŜawy 

            2538821 

2398736 

140085 

2058319 

1915072 

143247 

2749163 

2524416 

224747 

81,1 

79,8 

102,3 

133,6 

131,8 

156,9 

RAZEM  4240687 6135247 4800637 144,7 78,3 

      Opracowano  na podstawie sprawozdań budŜetowych  RB-27S Gminy Kosakowo 

 

Analizując wpływy z opłat lokalnych w okresie 2007-2009  naleŜy stwierdzić, Ŝe największy 

wzrost zanotowano w opłacie eksploatacyjnej uiszczanej przez przedsiębiorców 

wydobywających kopaliny lub surowiec mineralny. Podstawą opłaty jest ilość wydobytego 

surowca uszlachetnionego lub wzbogaconego, jednak ma ona niewielki wpływ  na poziom 

dochodów własnych bo stanowi zaledwie 0,25% w roku 2009.  Opłata za wieczyste 

uŜytkowanie ma niski udział w dochodach własnych i stanowi zaledwie 1,5% i 1,4% w latach 

2007 i 2008, natomiast w roku 2009 stanowiła 1,8%. Wyceny gruntów oddanych w 

uŜytkowanie wieczyste są aktualizowane co kilka lat wtedy teŜ najczęściej rosną opłaty za 

uŜytkowanie wieczyste. Nieznacznie wzrosła opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ 

alkoholu. KaŜdy przedsiębiorca uiszcza roczna opłatę, której wysokość zaleŜy od obrotów 

napojami alkoholowymi. Całość pozyskanych przez gminę środków jest przeznaczona na 

realizacje zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innych uzaleŜnień.  

Opłaty adiaceńskie są  pobierane na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i 

nakładane przez gminę w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych 

spowodowanych podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem gminy w infrastrukturę.  



 

 

Opłatę moŜna ustalić w okresie do trzech lat od dnia wykonania urządzeń infrastruktury. 

Natomiast renta planistyczna jest pobierana na podstawie ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Opłata pobierana jest przez gminę od przyrostu wartości 

gruntu, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu miejscowego, lub zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rentę pobiera się w ciągu pięciu lat od 

dokonania zmian w planie. Z informacji uzyskanych od kierownika gospodarki geodezji i 

nieruchomości dochody w przyszłych latach z rent planistycznych  i opłat adiaceńskich 

przewidywane są jako dochody ulegające znacznym zmniejszeniom. Dochody uzyskane z 

tytułu opłat Gminy Kosakowo  przedstawia wykres nr 4. 

 

Wykres nr  4 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  danych  z  tabeli 3. 

 

Dochody ze sprzedaŜy  majątku gminy stanowią   znaczną część dochodów własnych. Od 

roku 2007 coraz bardziej wzrastało zapotrzebowanie na działki budowlane będące własnością 

gminy. Decydujący wpływ miało tu połoŜenie działek, jak teŜ atrakcyjność terenów, dobre 

połączenie komunikacyjne i bliskość morza.  

W roku 2009 sprzedaŜ działek przyniosła 14,1% dochodów własnych natomiast w roku 2007 

stanowiła 12,3%. Jednak w roku 2010 sprzedaŜ działek nie przyniosła oczekiwanych 

rezultatów planuje się  uzyskanie wpływu do budŜetu gminy w kwocie 701 360 zł. Na 



 

 

przyszłe lata sprzedaŜ majątku zaplanowano na podstawie złoŜonej prognozy przez 

kierownika gospodarki geodezji i gospodarki nieruchomościami. Dochody uzyskane ze 

sprzedaŜy mienia oraz z wynajmu i dzierŜawy przedstawia wykres nr 5. 

 

Wykres nr 5 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z  tabeli 3. 

 

Sposób i tryb ustalania udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych i od osób prawnych określa ustawa o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego. Dochody uzyskane z tytułu udziału Gminy Kosakowo w podatkach, 

stanowiących dochody budŜetu państwa przedstawia tabela nr 4. 

 

  

 

 

 

 

Tabela  nr 4   

                    Wartość udziałów w tys. zł           Dynamika 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

2007 2008 2009 2008 2009 



 

 

Podatek od osób fizycznych 5921519 6906356 7073691 116,6 102,4 

Podatek od osób prawnych  327646 345235 147294 105,4 42,7 

RAZEM  6249165 7251591 7220985 116,0 99,6 

    Opracowano  na podstawie sprawozdań budŜetowych Rb-27S Gminy  Kosakowo w latach 2007-2009. 

 

Ściągalność podatku dochodowego od osób fizycznych jest obecnie wysoka  i co 

najwaŜniejsze od 2007 mamy do czynienia z  tendencją wzrostową  w tym zakresie. Udziały 

w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczane na podstawie deklaracji podatkowej 

wg PIT  przekazywane gminie wykazują tendencje wzrostową i w 2009 roku stanowiły 16,3% 

ogółu dochodów budŜetu gminy.  Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od 

osób prawnych obliczane są na podstawie deklaracji podatkowej CIT w wysokości 6,71% 

podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

stanowią dochód gminy. Z uwagi na liczne zwolnienia i wyłączenia następuje znaczny spadek 

wpływów  z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych do gminy. 

Wysokość dochodów z tytuły udziału budŜetu Gminy Kosakowo w podatkach stanowiących 

dochody budŜetu państwa w badanym okresie przedstawia wykres nr 6. 

Wykres nr 6  

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z  tabeli 4. 

Udział gminy w  PIT w 2010 roku wynosi 36,94% ( w roku 2011 nastąpił wzrost do 37,12%). 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe do planu przyjmuje się kwoty wyliczone przez Ministerstwo Finansów i 

traktuje się je jako szacunkowe, poniewaŜ w rzeczywistości mogą ulec zwiększeniu lub 

zmniejszeniu. Uzyskanie wpływów na przyjętym poziomie uwarunkowane jest  realizacją 



 

 

przyjętych przez Ministerstwo Finansów załoŜeń. Aktualna sytuacja gospodarcza kraju 

pozwala zakładać, iŜ zaplanowane  wysokie dochody  z tytułu udziału gminy w PIT  na rok 

2010 nie będą  moŜliwe do zrealizowania.  

 

 

       Ocenę historyczną wydatków  przeprowadzono na podstawie  sprawozdań   

                     budŜetowych  Rb-28S  Gminy Kosakowo za okres 2007-2009   

 

Wydatki budŜetu w analizowanym okresie wzrosły z 36 247 027 zł w roku 2007 do kwoty 

38 410 033 zł w roku 2009  w tym znacznie wzrosły wydatki bieŜące natomiast nakłady 

inwestycyjne w analizowanym okresie maleją. Tempo wzrostu wydatków było znacznie 

wyŜsze od tempa wzrostu dochodów. Wydatki roku 2007 były wyŜsze o 10,38% do wzrostu 

dochodów w  kolejnym roku   zauwaŜa się tendencję spadkową 8,65%  ale w roku 2009 

wydatki bieŜące  wzrosły w stosunku do dochodów  o 12,02% . Analiza wskazuje, Ŝe naleŜy  

dąŜyć do wzrostu dochodów na które gmina ma bezpośredni wpływ.   RównieŜ  bardzo 

waŜnym czynnikiem jest obserwacja relacji wzajemnych wydatków bieŜących i wydatków 

inwestycyjnych. Dynamikę wydatków bieŜących i inwestycyjnych Gminy Kosakowo 

obrazuje poniŜsza tabela nr 5  

 

Tabela nr 5   

                        Wartość wydatków w tys. zł        Dynamika 
  WYSZCZEGÓLNIENIE 

         2007           2008          2009       2008   2009 

Wydatki bieŜące 19066165 21579638 24323640 113,2 112,7 

Wydatki inwestycyjne  17180862 19397360 14086393 112,9 72,6 

Wydatki ogółem 36247027 40976998 38 410 033 113,0 93,7 

    Opracowano  na podstawie sprawozdań budŜetowych Rb-28S Gminy  Kosakowo w latach 2007-2009. 

 

 

 

 

W strukturze wydatków bieŜących w analizowanym okresie największe wydatki notuje się w 

oświacie i wychowaniu stanowią one przedział  od  35,6% do 33,9% w stosunku do 

wydatków bieŜących. Subwencja, którą gmina na realizację zadań związanych z oświatą  



 

 

otrzymuje stanowi w analizowanym okresie odpowiednio  64,90%, 69,12%, 69,57% 

wydatków ponoszonych na oświatę,  a więc wzrasta nieznacznie. W latach następnych naleŜy 

dąŜyć do monitorowania poszczególnych jednostek oświatowych, aby sukcesywnie 

ograniczać ich wydatki. W latach 2007-2009 znacznie  wzrosło „janosikowe”, którego 

mechanizm został tak ustawiony, Ŝe wpłatami obciąŜone są te samorządy, których dochody 

spadają wolniej niŜ w innych samorządach. Gdyby gmina nie płaciła „janosikowego” mogła 

by zwiększyć wydatki inwestycyjne w roku 2011 o kwotę  803 632 zł. Znaczny wzrost 

wydatków zauwaŜany jest równieŜ w gospodarce mieszkaniowej. Wzrost wydatków 

spowodowany jest realizowaniem skutków uchwalonych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego poszczególnych wsi Gminy Kosakowo, a co za tym idzie 

koniecznością wykupu gruntów z przeznaczeniem pod realizacje zadań własnych Gminy, 

pokrywania kosztów przejmowania gruntów i wypłatą odszkodowań. Wydatki związane z 

transportem i drogami oraz gospodarką komunalną mimo wzrostu naleŜy ocenić pozytywnie, 

poniewaŜ drogi jak  i gospodarka komunalna są niezbędne dla sprawności funkcjonowania 

gminy. W kolejnych latach naleŜy zbadać o racjonalność ponoszonych wydatków w 

poszczególnych działach, aby jeśli to moŜliwe dokonywać ich zmniejszenia. Konsekwentna 

racjonalizacja wydatków bieŜących pozwoli na optymalizowanie środków finansowych 

przeznaczonych na rozwój przy jednoczesnym ograniczeniu dynamiki przyrostu długu gminy. 

Są to warunki  niezbędne do utrzymania stabilności finansowej w latach przyszłych.    

W wydatkach inwestycyjnych w latach 2007- 2009 zanotowano spadek ponoszonych 

nakładów i tak w roku 2007 na wydatki inwestycyjne przeznaczono   47,40% wydatków 

ogółem, w kolejnym roku przeznaczono 47,34% a w roku 2009 przeznaczono 36,67% 

wydatków ogółem. Dominujące pozycje w całokształcie wydatków inwestycyjnych to; 

Transport i łączność - rozbudowa i modernizacja dróg gminnych, 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kontynuacja budowy systemu zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej,  

Strukturę wydatków bieŜących budŜetu w poszczególnych działach Gminy przedstawiono w 

tabeli nr 6,  a  strukturę wydatków inwestycyjnych budŜetu w poszczególnych działach 

przedstawia tabela nr 7. 

 

Tabela  nr 6  

 



 

 

    Wykonanie wydatków budŜetu (zł.) 
Struktura 

Wykonania wydatków (%) 

Dynamika 

wykonania 

wydatków (%) 
   WYSZCZEGÓLNIENIE 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

 

2008 

 

2009 

Rolnictwo i łowiectwo         21692 25132 35602 0,1 0,1 0,2 115,9 141,7 

Transport i łączność 1920760 2338080 2353653 10,2 10,8 9,7 121,7 100,7 

Gospodarka mieszkaniowa 590623 668272 1278256 3,1 3,1 5,3 113,1 191,3 

Działalność usługowa 201050 331400 102669 1,1 1,5 0,4 164,8 31,0 

Administracja publiczna 3715818 3933887 4008832 19,6 18,2 16,5 105,9 101,9 

Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpoŜarowa 
194717 216948 424419 1,0 1,0 1,7 111,4 195,6 

Obsługa długu publicznego 168712 513510 512374 0,9 2,4 2,1 304,4 99,8 

RóŜne rozliczenia -subwencja 

ogólna dla jst 
978850 943403 1423381 5,1 4,4 5,9 96,4 150,9 

Oświata i wychowanie   6764949 7458725 8241968 35,6 34,6 33,9 110,2 110,5 

Ochrona zdrowia 135680 158281 165990 0,7 0,7 0,7 116,7 104,9 

Pomoc społeczna 2461570 2442398 2550970 12,9 11,3 10,5 99,2 104,4 

Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 
0 239164 539951 0 1,1 2,2 0 225,8 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
161533 176286 184267 0,9 0,8 0,8 109,1 104,5 

 Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
672390 843878 1024619 3,5 3,9 4,2 125,5 121,4 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
905264 1198822 1249087 4,8 5,6 5,1 132,4 104,2 

Kultura fizyczna i sport 86121 43834 143787 0,5 0,2 0,6 50,9 328,0 

Wydatki pozostałe 86436 72635 83821 0,5 0,3 0,3 84,0 115,4 

Wydatki bieŜące ogółem   19066165 21579638 24323640 100,0 100,0 100,0 82,5 112,7 

Opracowano  na podstawie sprawozdań budŜetowych Rb-28S Gminy  Kosakowo w latach 2007-2009 

 

 

 

 

 

Tabela nr 7  
 



 

 

Wykonanie wydatków budŜetu (zł.) 
Struktura wykonania 

wydatków (%) 

Dynamika 

wykonania 

wydatków (%) 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

 

2008 

 

2009 

Rolnictwo i łowiectwo       305118 265027 184455 1,8 1,4 1,3 86,9 69,6 

Transport i łączność 1599358 5210089 2495554 9,3 26,9 17,7 325,8 48,0 

Turystyka 143012 122724 144343 0,8 0,6 1,0 85,8 117,6 

Gospodarka mieszkaniowa 503576 3395159 2495629 2,9 17,5 17,7 674,2 73,5 

Administracja publiczna 214032 42313 59714 1,3 0,2 0,4 19,8 141,1 

Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpoŜarowa 
105845 200682 348640 0,6 1,0 2,5 189,6 173,7 

Oświata i wychowanie    6882670 380700 1626162 40,1 2,0 11,5 5,5 427,2 

Pomoc społeczna oraz 

pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 

0 8467 35650 0 0,1 0,3 0 421,0 

Edukacyjna opieka wychowawcza 0 0 149999 0 0 1,1 0 0 

 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
7104513 8045822 6011276 41,4 41,5 42,7 113,2 74,7 

Kultura fizyczna i sport 316205 1726377 534970 1,8 8,9 3,8 545,9 31,0 

 

Wydatki  inwestycyjne 

ogółem 

 

17180862 19397360 14086393 100,0 100,0 100,0 112,9 72,6 

Opracowano  na podstawie sprawozdań budŜetowych Rb-28S Gminy  Kosakowo w latach 2007-2009 

 

 

ZałoŜenia przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kosakowo  

                                             na lata 2011 - 2018 

 

Wieloletni plan finansowy skonstruowano, przyjmując następujące załoŜenia: 

1) prognozę budŜetową przygotowano na okres 7  lat, 

2) prognoza długu obejmuje okres 7  lat, 

3) program przedsięwzięć przedstawiono do 2014 roku. 

4) zakres rzeczowy  WPF dostosowano do moŜliwości finansowych gminy 

wynikający z prognozy dochodów uwzględniających sytuację makroekonomiczną, 

5) najwyŜszym priorytetem objęto w szczególności te zadania, dla których podpisane  



 

 

zostały umowy na wykonanie robót budowlano-montaŜowych oraz te, które mogą 

zapewnić moŜliwie szybką absorpcję środków UE do budŜetu gminy, 

6) na zadania przewidziane do realizacji z udziałem funduszy europejskich 

zaplanowano  finansowanie w 100  %, 

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej posłuŜono się wskaźnikami 

makroekonomicznymi w wielkościach prognozowanych przez Ministerstwo Finansów, 

dostosowując je do naszych mikroekonomicznych warunków. Główne wskaźniki 

makroekonomiczne przedstawia tabela nr 8. 

Tabela nr 8 

Lp. Wskaźnik Jednostka 2011r. 2012r. 2013r. 

1. Dynamika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych -średnioroczna 

% 2,3 2,5 2,5 

2. Dynamika realna Produktu Krajowego 

Brutto 

% 3,5 4,8 4,1 

3. Dynamika wzrostu wynagrodzeń % 1,4 3,8 3,9 
  źródło: Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2010 -  2013 

 

                            Prognoza budŜetowa gminy na  latach 2011 – 2018 

Prognozę budŜetową, tj. dochody , wydatki, przychody oraz rozchody opracowano na okres 

do 2018 roku z uwagi na konieczność określenia relacji indywidualnego wskaźnika 

zadłuŜenia gminy oraz planowanych spłat rat kredytu do 2018 roku przy załoŜeniu  

określonych limitów wydatków  i prognozowanych dochodów. Planowanie w 7 letnim 

okresie, to planowanie obarczone ryzykiem błędu  z uwagi na  gwałtowne załamanie 

aktywności gospodarczej na przełomie 2008/2009 i ograniczonej skuteczności działań w 

pobudzaniu koniunktury gospodarczej. Uruchamiane działania dostosowawcze, wymuszają w 

latach 2011-2013 oszczędności w wydatkach bieŜących. Oszczędnościowe działania nie 

dotyczą obligatoryjnego wydatku zobowiązań z tytułu obsługi długu. Pomimo ograniczenia 

moŜliwości finansowych gminy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników 

egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami  gminy pozostaje 

generowanie jak najwyŜszych środków na inwestycje. Utrzymanie wysokich nakładów na 

inwestycje pomimo spowolnienia gospodarczego i jego negatywnych skutków budŜetowych 

moŜliwe będzie m.in. z uwagi na zaangaŜowanie zewnętrznych zwrotnych źródeł 

finansowania oraz środków pomocowych Unii Europejskiej. 

                                                      Prognozowane dochody 



 

 

 

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 -2015 przyjęto wzrost ogólnych dochodów 

o 5%. Od 2016 roku przyjęto stałe wielkości uznając, Ŝe planowanie wzrostu poza okres 5 

letni  obarczone jest zbyt duŜym ryzykiem błędu. W grupie podatków i opłat lokalnych 

największy wzrost przewiduje się w podatku od nieruchomości, poniewaŜ jest to jedno z 

najwaŜniejszych źródeł wpływów a zrazem największa pozycja w budŜecie na którą gmina 

ma bezpośredni wpływ ustalając stawki oraz przyznając ulgi i zwolnienia. W załoŜeniach do 

prognozy od roku 2012 przyjęto  tendencję wzrostową dochodów podatkowych o wzrost 

stawek podatkowych oraz wzrastającą liczbę podatników dokonując kalkulacji podatku od 

nieruchomości na podstawie danych III kw. 2010r.. Zwiększona zostanie kontrola 

przedmiotów podatkowych oraz zwiększy się skuteczność działań egzekucyjnych.   

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaŜy majątku. 

Przyjęto na rok 2011 wartość szacunkową nieruchomości (elaboraty szacunkowe) 

przeznaczonych do sprzedaŜy na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Na kolejne lata 

przyjęto wielkości sprzedaŜy majątku na podstawie danych uzyskanych od kierownika z 

referatu geodezji i gospodarki nieruchomościami. Ze względu na utrzymujący się od roku 

2010 brak zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo 

indywidualne załoŜono, Ŝe sprzedaŜ w latach kolejnych znacznie spadnie  poniŜej poziomu 

planowanego w roku 2011. Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymania 

dotacji majątkowych. 

 

                                            Prognozowane wydatki   

 

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 -2015 przyjęto wzrost ogólnych wydatków 

o 1%  w tym; 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  

- wydatki  związane z funkcjonowaniem organów ( ujęto  wydatki Rady Gminy) 

 - pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych jednostek organizacyjnych 

 Od 2016 roku przyjęto stałe wielkości uznając, Ŝe planowanie wzrostu poza okres 5 letni  

obarczone jest zbyt duŜym ryzykiem błędu. 

W wydatkach budŜetowych koncentruje się sens istnienia sektora finansów publicznych. 

Środki zgromadzone przez administrację publiczną są wykorzystywane na płatności, których 

celem jest wykonanie zadań publicznych. W ten sposób środki pobrane od obywateli i innych 



 

 

podmiotów w formie podatków wracają do podatników, przekształcone w usługi społeczne. 

Wydatki budŜetu lokalnego odzwierciedlają realizację zadań gminy zaplanowane na 

określone  lata. Od 2011 roku obowiązuje ustawowa regulacja: wydatki bieŜące nie mogą 

przekraczać dochodów bieŜących, jest to tzw. nadwyŜka operacyjna. Idealnym rozwiązaniem 

byłoby, gdyby to nadwyŜka operacyjna  finansowała inwestowanie jak i spłatę zaciągniętego 

długu a takie działanie jest moŜliwe przy załoŜeniu wysokich dochodów własnych z 

podatków lokalnych. Wydatki budŜetowe moŜna podzielić na trzy zasadnicze grupy: 

        -   wydatki bieŜące, 

        -   wydatki na obsługę długu publicznego, 

        -   wydatki majątkowe. 

Wydatki bieŜące stanowią bezpośredni koszt funkcjonowania jednostki samorządu 

terytorialnego. Wydatki bieŜące gminy obejmują wydatki osobowe i wydatki rzeczowe. Do 

wydatków osobowych naleŜą wynagrodzenia za pracę łącznie z pochodnymi. W ramach 

wydatków rzeczowych wyróŜniamy wydatki między innymi na zakup towarów i usług, 

dotacje przekazywane jednostkom gospodarki pozabudŜetowej, instytucjom pomocy 

społecznej, kultury,  a takŜe stowarzyszeniom. Realizacja  celów polityki budŜetowej przez 

Gminę w 2011 r i kolejnych latach, wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością 

racjonalizacji wydatków bieŜących. Jednocześnie w planowaniu wydatków w horyzoncie  

kolejnych lat naleŜy uwzględnić konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki 

obligatoryjne zdeterminowane ustawami. WaŜnym celem  Gminy w 2011 r. i w kolejnych 

latach będzie restrukturyzacja kosztowa działalności operacyjnej. Działania efektywnościowe 

i racjonalizujące wydatki bieŜące będą kontynuowane w szczególności w obszarach, które 

generują wysokie koszty, a Gmina ma wpływ na ich kształtowanie. Wśród nich znajdują się:  

oświata i edukacja,  gospodarka mieszkaniowa,  opieka społeczna i gospodarka komunalna. 

Znaczny wzrost wydatków zauwaŜany  w gospodarce mieszkaniowej  spowodowany jest 

realizowaniem skutków uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

poszczególnych wsi Gminy Kosakowo, a co za tym idzie koniecznością wykupu gruntów z 

przeznaczeniem pod realizacje zadań własnych Gminy, pokrywania kosztów przejmowania 

gruntów. Wykupy gruntów bądź tez ustalanie odszkodowań z tytułu obniŜenia wartości 

nieruchomości ustalane jest z reguły po cenach wolnorynkowych ( zgodnie z zapisami 

ustawowymi ) a przy przyjęciu powierzchni z planów miejscowych są to bardzo często wysokie 

kwoty. Biorąc powyŜsze pod uwagę kierownik gospodarki nieruchomościami zakłada, iŜ w 

najbliŜszym pięcioletnim okresie istnieje moŜliwość wyraźnego zwiększenia wydatków z tego 



 

 

tytułu.  Na 2011 rok nie planowano wzrostu wynagrodzeń, a jedynie utworzono rezerwę 

celową dla oświaty , z której będzie finansowana 7% podwyŜka wynagrodzeń nauczycieli od 

miesiąca września. Zaplanowano 1% wzrostu wynagrodzeń w stosunku do łącznej kwoty 

wynagrodzeń i pochodnych  z roku poprzedniego, przez cały okres prognozy WPF, a  

przyjęty wzrost wynika z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, gdzie zapisano, Ŝe będą 

kontynuowane podwyŜki dla nauczycieli. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w 

kaŜdym roku obejmuje równieŜ wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Nie 

przewiduje się w najbliŜszych 2-ch latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych 

w jednostkach organizacyjnych Gminy. Jednak przy projektowaniu budŜetu na kaŜdy kolejny 

rok budŜetowy, rozwaŜane będą moŜliwości podwyŜek względem planowanych dochodów 

własnych jak i zewnętrznych przy konieczności zachowania relacji o której mowa w art.242 

uofp. 

Wydatki na obsługę długu publicznego obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów i 

poŜyczek, wyemitowanych obligacji  oraz wypłat związanych z udzielonymi przez gminę 

poręczeniami i gwarancjami. 

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych 

poŜyczek i kredytów. Na koniec 2010 roku planowany dług wyniesie 14 160 000 zł. tytułem; 

-  NFOŚiGW  poŜyczka  na budowę kanalizacji ( umowa z 11.12.2001 – gmina rozpoczęła 

spłatę w 2006 roku pozostało do spłaty   1 060 000,- , a  zakończenia  spłaty przypada na    

grudzień 2011.  

 - WFOŚiGW  poŜyczka  na budowę kanalizację ( umowa  z 18.12.2007  Gmina złoŜyła 

wniosek  o  umorzenie części poŜyczki. 

  -  NORDEA obligacje na wykup gruntu pod budowę gimnazjum ( umowa  z  04.07.2007  na 

kwotę  6 400 000   spłata rozpocznie się w 2011 roku, a zakończy w 2014 roku.  

-  BOŚ na pokrycie przejściowego deficytu  ( umowa z  dn. 11.09.2009 na kwotę  5 700 000,-

spłata  rozpocznie się  w 2012 roku, a zakończy w 2015 roku.  

W 2011 gmina planuje  zaciągnąć kredyt komercyjny w wysokości  5 750 000,- na pokrycie 

przejściowego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych poŜyczek i obligacji. 

Wobec banków komercyjnych  stopa odsetek uzaleŜniona jest od WIBOR 3M lub 1 M plus 

marŜa. W 2010 r., oprocentowanie wynosiło ok. 5% a więc przy naliczeniu odsetek w okresie 

2012 – 2018 przyjęto 6,5% - 5,5%. Planowana kwota odsetek w 2012 r. stanowi 1 114 750 zł, 

i w kolejnych latach maleje z upływem spłat rat. Planowane spłaty kwot odsetek wchodzą do 

relacji spłat długu łącznie z ratami kapitału i planowanie ich wielkości  musi być bardzo 



 

 

realistyczne, choć prognozowanie ich w perspektywie 7 letniej jest bardzo ryzykowne co do 

stopy WIBOR  3M lub 1M.  

 

                                                     Gwarancje i poręczenia 

Gmina nie planuje udzielenia gwarancji i poręczeń w prognozowanym okresie. 

 

Wydatki majątkowe to nakłady na budowę i rozbudowę obiektów komunalnych, zakupy 

środków trwałych, inwestycje kapitałowe, czyli wszystko to, co słuŜy powiększeniu majątku 

gminy.  Znaczna część wydatków  majątkowych ma  charakter wieloletni kończy się w roku 

innym niŜ rok rozpoczęcia zadania. Podstawowym instrumentem w programowaniu i 

planowania wydatków inwestycyjnych jest określenie hierarchii ich waŜności. Inwestycje w 

gminie często finansowane są przy uŜyciu obcych środków w tym środków pochodzących z 

Unii Europejskiej. Inwestycje sprzyjają rozwojowi gminy są siłą napędową wielu 

zachodzących w niej zmian.  

 

     Wykaz przedsięwziąć  do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014 

 

Przedsięwzięcia bieŜące 

 

W ramach przedsięwzięć bieŜących w okresie 2011 – 2013  zaplanowano  zadania 

dofinansowywane z udziałem  środków UE  na kwotę  1 436 363 zł. 

„Id ę do pracy” – projekt systemowy realizowany  przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej umowa zawarta na okres 01.01.2008 -31.12.2013r. Celem ogólnym projektu jest 

rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

bezrobotnych gminy Kosakowo. Skierowany jest on  do osób bezrobotnych i poszukujących 

pracy, biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach, powracających na rynek pracy, osoby 

po 40-tym roku Ŝycia, w tym z rodzin z problemem alkoholowym. Gmina kaŜdego roku – 

zgodnie z zawarta umową – wnosi wkład własny w realizację projektu. 

 „Supeprzedszkolak” –  projekt realizowany przez Urząd Gminy umowa została zawarta na 

okres od 01.07.2009 do 30.06.2011r. Celem projektu są innowacyjne formy wychowania 

przedszkolnego  czyli zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 

przedszkolnej poprzez uruchomienie alternatywnych form wychowania przedszkolnego w 

gminie Kosakowo w środowiskach o niskim stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 



 

 

Wparciem zostało objętych 120 dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 5 lat (60 dzieci w 

pierwszym roku oraz 60 dzieci w drugim roku). W ramach Projektu organizowane są 

spotkania z rodzicami prowadzone przez Psychologa dziecięcego, które mają słuŜyć 

zwiększeniu świadomości rodziców w zakresie wagi wczesnego rozwoju dziecka, pokazać im 

sposoby wsparcia rozwoju dziecka, promować edukację przedszkolną, pomóc rozwiązywać 

problemy wychowawcze. Gmina  zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego  

stanowiącego 3% wydatków kwalifikowanych. 

 

 Przedsięwzięcia majątkowe z udziałem środków UE 

 

Turystyczny Szlak Północnych Kaszub-budowa przebudowa infrastruktury turystycznej - 

stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatu wejherowskiego i puckiego 

Na terenie Gminy budowa ścieŜki rowerowej z nawierzchni betonowej na odcinku Pogórze- 

Kosakowo oraz spięcie dróg EC na styku z drogą powiatową do Mrzezina celem uzyskania 

połączenia Kazimierz-ujście Redy. Okres realizacji 2009-2011 dofinansowanie w ramach 

RPO 

WyposaŜenie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie – przedmiotem projektu jest 

wyposaŜenie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie (zakup środków trwałych 

obejmujących podstawowe wyposaŜenie, pętle indukcyjne, sprzęt oświetleniowy, 

nagłaśniający, kinowo-konferencyjny oraz maszt, stojaki na rowery i ławki) oraz 

zrealizowanie konkursu Bajki w piosence dziecięcej i Pierwszej Kosakowskiej Nocy 

Filmowej. Celem projektu jest zapewnienie  warunków dla pobudzenia i wspierania lokalnych 

inicjatyw społecznych oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnych na obszarach 

wiejskich. Okres realizacji 2009-2011 dofinansowanie w ramach RPO. 

Zintegrowany system ratownictwa wodnego wokół pierścienia zatoki gdańskiej (Budowa 

Remizy OSP w Rewie)- w zakresie  projektu budowa remizy OSP w Rewie ze stanowiskiem 

do wozu poŜarniczego i łodzi ratowniczej, ponadto pomieszczenia zaplecza socjalnego oraz 

magazynek. Lokalizacja pomiędzy kaplicą a PIT przy ul. Morskiej w Rewie.  Okres realizacji 

2009-2011 dofinansowanie w ramach RPO.     

 Ekoszkoła-termomodernizacja budynku SP Mosty - W zakresie wymiana okien w SP Mosty 

na elewacji wschodniej, ocieplenie ścian metodą lekką mokrą oraz ocieplenie stropodachu 

Okres realizacji 2009-2011 dofinansowanie w ramach RPO.     

 



 

 

Przedsięwzięcia majątkowe pozostałe 

 

Budowa ul. Wiązowej w Mostach - wykonanie przebudowy nawierzchni pieszo jezdnej ul. 

Wiązowej. 

Harmonogram i modernizacja dróg wraz z odwodnieniem dróg– budowa dróg realizowana 

zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem budowy dróg do 2014 roku 

Budowa pomostu cumowniczego i PIT w Rewie - wkład własny projektu w ramach PHARE 

2002  realizatorem był Urząd Miasta Gdynia 

Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach- Zagospodarowanie Przystani 

Rybackiej w Mechelinkach w postaci mola o długości ok.160m i z miejscem cumowania 

łodzi rybackich oraz budynkami armatorskimi z zapleczem socjalnym. Gmina złoŜyła 

wniosek o dofinansowanie ze środków UE 

Budowa budynku socjalnego w Pogórzu -  zadanie realizowane z udziałem środków  

funduszu mieszkaniowego z BGK budynek socjalny 3 kondygnacyjny przy ul. Słowackiego, 

 ( 30 mieszkań oraz komórki lokatorskie na poddaszu), 

Budowa 2-samodzielnych lokali komunalnych z przeznaczeniem na cele uŜyteczności 

publicznej- Zadanie obejmuje zabudowę plombową pomiędzy budynkiem UG a Policją. 

Parter przeznaczony na powiększenie Komisariatu Policji w Kosakowie, piętro na nową sale 

posiedzeń Rady Gminy. Obecna Sala posiedzeń zostanie adaptowana na pokoje biurowe.  

Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej na obszarach objętych programem ISPA- Uzupełnienie 

kanalizacji sanitarnej na obszarach objętych programem ISPA - rejon ul. Ceynowy 

Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji na terenie gminy-  budowa kanalizacji na terenach 

nowozabudowanych gminy w latach 2012-2013 

Budowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych- dokończenie 

zadań w rejonach ulic Szafranowa i Tymiankowa, Wiśniowa i Bananowa, Pisakowa i Polna, 

realizacja zadania wg wniosków GFOŚ do roku 2013.  

Budowa boiska w Kosakowie - Złote Piaski- budowa ujęcia wody (studnia), oświetlenie płyty 

boiska, prace projektowe i agrotechniczne realizacja  do 2013 roku 

 

 

 

 

 



 

 

                                                    Wynik bud Ŝetu 

Pozycja wynik budŜetu, jest róŜnicą między dochodami i wydatkami. Na 2011 r. zaplanowano 

deficyt w wysokości  3 090 000  który zostanie sfinansowany kredytem. W kolejnych latach 

planuje się nadwyŜkę  budŜetową równą kwotom spłat kredytów. 

                                                            

                                                              Przychody 

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości  5 750 000 zł.  

 

                                                              Rozchody 

 

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i 

poŜyczek  oraz zaprognozowano  kredyt do zaciągnięcia w 2011 r. Jego spłatę przewiduje się 

do 2018 roku. Tak wydłuŜony okres spłaty wiąŜe się z ograniczonymi dochodami własnymi i 

koniecznością przestrzegania w okresie spłaty, indywidualnego wskaźnika spłaty długu   

gminy  począwszy od 2014 r. ( opis poniŜej). 

 

                 Relacje wskaźników zadłuŜenia gminy w świetle ograniczeń ustawowych  

 

W pozycjach X – XVI załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej 

obliczone są wskaźniki dla gminy Kosakowo. Pozycja X przedstawia wskaźnik spłat rat długu 

plus odsetek który nie moŜe być wyŜszy niŜ 15% planowanych dochodów i na 2011 r. wynosi 

9,66%, 2012 r. – 11,28%, 2013 r. 10,35%. Następny wiersz XI to  ograniczenie długu na 

koniec roku budŜetowego (max 60% dochodów) i stanowi odpowiednio w 2011 r.-  46,24%, 

2012 r. – 38,47%, 2013 r.29,12%. Od 2014 roku obowiązują regulacje zaciągania długu wg 

nowej ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik na dany rok budŜetowy obliczany jest na 

podstawie średniej z trzech ostatnich lat tj. iloraz sumy spłat rat kredytu i odsetek do 

dochodów ogółem nie moŜe być wyŜszy niŜ 1/3 sumy ilorazów: sumy dochodów bieŜących i 

sprzedaŜy majątku minus wydatki bieŜące do dochodów ogółem. ObciąŜenia spłatami rat 

kredytu i odsetek w roku 2014 wynoszą 9,36%,( dopuszczalny indywidualny wskaźnik – 

23,46%) 2015 r. – 6,85% (26,82%), 2016 r. – 5,21% (30,12%), 2017r. – 5,72%(32,74%) i 

2018r. – 5,25%(33,97%) w analizowanych latach zarówno rzeczywisty wskaźnik jak i 

indywidualny wskaźnik nieznacznie wzrasta. Z uwagi na załoŜony 5% wzrost dochodów 

względem minimalnego wzrostu wydatków bieŜących. Planowanie w dobie tak niepewnej 



 

 

gospodarki jest bardzo trudne a zarazem niebezpieczne, albowiem nie moŜna uchwalać 

budŜetów w kolejnych latach nie zachowawszy indywidualnych wskaźników spłat.  Nagły 

spadek dochodów w przyszłości, wymuszać będzie drastyczne kroki w kierunku ograniczenia 

wydatków bieŜących w celu zachowania omawianych relacji. 

      

                                                        Podsumowanie 

 

Wieloletni plan finansowy z załoŜenia ma być dokumentem strategicznym i priorytetowym  

jeśli chodzi o kreowanie kierunków rozwoju Gminy Kosakowo poprzez długoplanowe ujęcie  

potrzeb i moŜliwości finansowych gminy. WaŜnym aspektem wieloletniego planowania jest 

zdolność do formułowania najbardziej realnej prognozy dochodów i wydatków oraz 

wpływów róŜnych czynników na warunki prowadzenia gospodarki finansowej w kolejnych 

latach. Wielkości objęte niniejszym projektem zatwierdzone przez Radę Gminy w 

wielkościach: zaplanowanych dochodów bieŜących i majątkowych, wydatków  bieŜących i 

majątkowych, wynik budŜetu, wielkość przychodów i rozchodów oraz przedsięwzięć - 

pozycje te nie mogą ulec zmianie  przy zatwierdzaniu budŜetu na 2011r.. Uchwałę 

wieloletniej prognozy finansowej  uchwala się przed uchwałą budŜetową na dany  rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zarządzenie nr  78/10 

Wójta Gminy Kosakowo 

z dnia 15 listopada 2010 r. 

 

 

 

w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo  

                  na lata 2011-2018. 

 

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr  157 poz. 1240 z późn. 

zm.) art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z 

późn. zm.) 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na 

lata 2011-2018 określony załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

Wójt Gminy Kosakowo 

     /-/ Jerzy Włudzik 

 

 

 


