
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr............ z dnia..................

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

powiatu jeleniogórskiego na lata 2017 – 2030

1. UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Jeleniogórskiego na lata
2017–2030 została opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie
Ministra Finansów znak ST8.4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 r. oraz analizę
wykonania dochodów i wydatków Powiatu Jeleniogórskiego za lata 2012–
2015 z uwzględnieniem planowanych zmian zakresu realizowanych zadań
i możliwości finansowych Powiatu oraz planowanych projektów objętych
dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

Istotnym czynnikiem kształtującym poziom planowanych na lata
2017–2030 rozchodów jest konieczność zachowania relacji, o której mowa
w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów
i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych
źródeł dochodów i kategorii wydatków Powiatu w latach ubiegłych. Ze
względu na trudne do oszacowania wielkości prognozowanych danych w
tak długim przedziale czasowym w latach 2018– 2030 przyjęto stały
poziom dochodów i wydatków bieżących, ustalony w oparciu o faktyczne
wykonanie w latach 2012- 2015. Wysokość planowanych wydatków
majątkowych w latach 2018 – 2030 stanowi wartość  szacunkową i wynika
z konieczności zachowania w/w relacji.

2. PROGNOZOWANE DOCHODY 

W 2017 roku dochody zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w
budżecie Powiatu Jeleniogórskiego. 
W latach 2018-2030  do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto
średnioroczny poziom zrealizowanych dochodów bieżących z lat
2012–2015 w wysokości 62.932.000 zł. 

Do obliczeń przyjęto :
Rok 2012 – 70.803.239 zł
Rok 2013 – 59.733.840 zł
Rok 2014 – 60.976.717 zł
Rok 2015 – 60.215.874 zł
Razem       251.729.670 zł /4



W zakresie dochodów majątkowych prognoza, zgodnie z danymi
określonymi w uchwale budżetowej na 2017 rok, obejmuje planowane
środki z tytułu dotacji na realizację programów, projektów lub zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych, z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na inwestycje oraz z tytułu sprzedaży mienia. Wartość
nieruchomości powiatu, które mogą być przedmiotem sprzedaży, ustalona
na podstawie operatów szacunkowych, aktualnie wynosi 3.897.000 zł. 
Do prognozy przyjęto dochody ze sprzedaży mienia w roku 2017 w
wysokości 500.000 zł oraz w roku 2019 - 1.000.000 zł.

3. PROGNOZOWANE WYDATKI

1) Wydatki bieżące – w roku 2017 zaplanowano zgodnie z danymi
zawartymi w uchwale budżetowej Powiatu Jeleniogórskiego na rok
bieżący. 

W latach 2018-2030 do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto
średnioroczny poziom zrealizowanych wydatków bieżących z lat 2012 –
2015 w wysokości 61.239.735 zł. 

Do obliczeń przyjęto :
Rok 2012 – 67.891.416 zł
Rok 2013 – 58.608.876 zł
Rok 2014 – 59.426.366 zł
Rok 2015 – 59.032.284 zł
Razem       244.958.942 zł / 4

W ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań
wykazano umowę nr R-139/JG/2011 o rozłożenie na raty należności z
tytułu składek zawartą w dniu 16.02.2012 r. z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych  na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem
31.07.2011 roku SP ZOZ w Kowarach. 
Umowa przewiduje spłatę zobowiązań wobec ZUS na ogólną kwotę
2.723.911,02 zł w 82 miesięcznych ratach w okresie od dnia 05.03.2012 r.
do 05.12.2018 r. 

Wydatki na obsługę długu  -   na rok 2017 zaplanowano środki na obsługę
długu w kwocie wyższej od wynikającej z aktualnych stóp procentowych,
uwzględniając ewentualną konieczność zabezpieczenia realizacji w/w
projektów przychodami z kredytu. |Na lata 2018 – 2030 przyjęto do
prognozy przypadające na każdy rok do spłaty odsetki od kredytów i
obligacji, obliczone w oparciu o szacunkowe oprocentowanie, z



uwzględnieniem prognoz w zakresie wysokości stóp procentowych
ogłaszanej przez Radę Polityki Pieniężnej.  

2) Wydatki majątkowe : 

W 2017 roku do prognozy przyjęto zadania ujęte w budżecie powiatu.

W latach 2018–2030 zaplanowano środki na sfinansowanie wydatków
majątkowych w wysokości różnicy między dochodami ogółem, a
wydatkami bieżącymi wraz z rozchodami. Szczegółowe określenie zakresu
rzeczowego możliwych do realizacji wydatków nastąpi po dokładnej
analizie najbardziej niezbędnych w tym czasie potrzeb. 

W roku 2017 zaplanowano również wydatki na programy, projekty lub
zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.),  obejmujące
realizację następujących projektów :
- "WARTO IŚĆ DALEJ" w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa
10.Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT
Aglomeracji Jeleniogórskiej. Całkowita wartość projektu wynosi
210.663,38 zł, w tym wkład własny 11.050 zł, dotacja z budżetu UE -
179.063,87 zł i inne środki krajowe - 20.549,51 zł. Zadanie będzie
realizowane w latach 2016 – 2017,
- „WPROWADZENIE E-USŁUG W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM” w
ramach  RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa 2.Technologie
informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1.: E-usługi publiczne,
poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.
Całkowita wartość projektu 2.195.445,75 zł, w tym wkład własny
354.147,47 zł, środki wspólnotowe 1.841.298,26 zł. Zadanie realizowane
w latach 2016-2017, w ramach wydatków bieżących (99.384 zł)  oraz
inwestycyjnych (2.096.061,75 zł),
- „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW, SIECI CIEPLNEJ I
LOKALNEJ KOTŁOWNI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR”
W MIŁKOWIE w ramach RPO WD 2014-2020” – Nr projektu
RPDS.03.03.03-02-0004/16. Całkowita wartość  zadania przewidzianego
do realizacji w 2017 roku wynosi 3.240.899,85 zł z czego środki
pozyskane z Unii Europejskiej wyniosą 2.704.963,38 a wkład własny
szacowany jest na kwotę 535.936,47 zł. Całość projektu obejmuje
wyłącznie wydatki inwestycyjne.



4. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

4.1 Przychody – na 2017 rok zaplanowane zostały przychody z
wolnych środków z rozliczenia 2015 roku w wysokości 2.097.405 zł.

4.2. Rozchody - planowane na 2017 rok rozchody wynoszą ogółem
816.000 zł i obejmują kwoty przypadających do spłaty w 2017 roku rat
pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 78.000 zł oraz wykup
obligacji na kwotę 738.000 zł. 

Kwota długu na koniec roku 2017 wynosi 16.378.000 zł. 

5. WYNIK BUDŻETU - FINANSOWANIE DEFICYTU I
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI 

Prognozowany na 2017 rok wynik budżetu zamyka się niedoborem w
wysokości 1.281.405 zł, który zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

W latach 2018–2030 prognozowane dochody i wydatki umożliwiają
zaplanowanie w tych latach nadwyżek, niezbędnych do sfinansowania
spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


