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Uzasadnienie  
do Uchwały Nr  429/2022 

Rady Gminy Przemęt 
z dnia 31 października  2022 roku 

 
 

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI 
 
Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące 

wykonania dochodów i wydatków za lata 2019-2021, założenia makroekonomiczne 

przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, 

a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów 

obowiązujących na terenie gminy. 

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości: 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 - 2027 przyjęto ogólny 

wzrost dochodów i wydatków. 

 

I Przy prognozowaniu dochodów bieżących zastosowano wskaźniki: 

- w roku 2022 zgodnie z informacjami od dysponentów środków ( wysokość subwencji, 

udział gminy w podatki PIT, CIT  w/g  informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej     Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r., wysokość dotacji  z Budżetu 

Państwa w/g pisma Wojewody Wielkopolskiego  FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. 

oraz  pisma z KBW nr  DPZ-3113-44/21 z dnia 21.10.2021 r.). Podatki i opłaty zgodnie                       

z obowiązującymi stawkami  na terenie Gminy. Podatek od nieruchomości w roku 2022 

określono zgodnie ze stawkami ustalonymi w  uchwale Rady Gminy Nr 315/2021                              

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Średnio stawki 

podatku od nieruchomości zostały zwiększone o 3,6% w stosunku do roku 2021. 

Wysokość wpływów z podatku  rolnego ustalono w oparciu o stawki ogłoszone                                 

w komunikacie  Prezesa  GUS z dnia 20.10.2021 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta 

za okres z 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 

podatkowy 2022, a podatek leśny ustalono w roku 2022 w oparciu o stawki określone                     

w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży 

drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa                               

za pierwsze trzy kwartały 2021 roku. Wysokość dotacji w 2022 r. na zadania z zakresu 
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administracji rządowej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody są na poziomie niższym od 

roku 2021 o ponad 10 mln. zł głównie w dz. 855/85501-2060. 

- dla subwencji w okresie 2023 – 2027 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,8 % w każdym roku, 

gdzie rokiem bazowym był rok 2022, 

- dotacje z budżetu państwa w okresie 2023 – 2027 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,8 % w 

każdym roku, gdzie rokiem bazowym był rok 2022, 

- podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych  w zakresie udziału gminy 

– w stosunku do lat 2023 - 2027 zastosowano wskaźnik wzrostu na poziomie  2,8 % gdzie 

rokiem bazowym był rok 2022, 

- wpływy z podatku od nieruchomości  również przeliczono wskaźnikiem wzrostu o 2,8%, 

gdzie rokiem bazowym był rok 2022, 

- pozostałe dochody bieżące zostały również przeliczone wskaźnikiem 2,8 % wzrostu                    

w każdym roku na podstawie wysokości przyjętych w 2022 roku.  

Realizacja projektów z udziałem środków UE i BP: 

• W dochodach bieżących w roku 2022 uwzględniono środki z WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS na realizacje projektu "Żłobek naszych marzeń" na podstawie 

podpisanej umowy nr RPWP.06.04.01-30-0008/19 w dniu  10.10.2019 r.  

• W roku 2022 w dochodach bieżących uwzględniono również dotację z WRPO na lata            

2014-2020 w ramach EFS na realizację projektu "Gmina Przemęt wspiera swoich 

seniorów" na podstawie podpisanej umowy Nr RPWP.07.02.02-30-0076/17-00                                

z dnia 21.11.2016 r. oraz aneksem do umowy. 

• W latach 2022-2023 uwzględniono dochody na realizację projektu "Absolwenci                     

z przyszłością - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół                    

w Przemęcie" zgodnie z podpisana umową o przyznaniu pomocy nr RPWP.08.03.01-30-

0046/19-00 z dnia  10.08.2020 r. środki z WRPO na lata 2014-2020. 

• W 2022 roku uwzględniono dochody z programu SENIOR+, Umowa z dnia 

23.05.2022 r. 

• W 2022 roku uwzględniono dochody na dostawę materiałów promocyjnych dla Gminy  

Przemęt w ramach środków PROW na lata 2014-2020, Umowa nr 02163-6935-

UM1513471/21 z dnia 24.05.2022 r. 
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Planowanie dochodów majątkowych:   

- w 2022 roku planuje się dochody majątkowe dla Gminy związane ze sprzedażą mienia 

gminy. Zaplanowano sprzedaż działek budowlanych w Nowej Wsi i w Mochach, lokali 

mieszkalnych w Mochach ul. Polna oraz w latach kolejnych zaplanowano dochody                        

ze sprzedaży gruntów na cele przemysłowe w Nowej Wsi. W latach 2023 do 2027 

założono dochody ze sprzedaży powyższych nieruchomości zakładając, że sprzedaż tych 

zasobów zostanie rozłożona w czasie.  

W roku 2022 uwzględniono dofinansowania inwestycji w ramach Programu Polski Ład,                 

z którego to Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji drogowych,                            

na podstawie  Promesy Inwestycyjnej  Nr 01/2021/4394/PolskiLad ("PROMESA") z dnia 

14.03.2022 r. W 2023 roku  uwzględniono dofinansowania inwestycji w ramach Programu 

Polski Ład, z którego to Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji 

kanalizacyjnych, na podstawie Promesy Inwestycyjnej  Nr 01/2021/4406/PolskiLad z dnia 

15.02.2022 r.  

W 2022 roku uwzględniono dochody w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020, zgodnie z Umową Nr 02042-6935-UM1513191/21 z dnia 29.12.2021 

r. 

W 2022 i 2023  roku uwzględniono dochody w ramach programu "Sportowa Polska",                       

na budowę boiska w Kaszczorze, zgodnie z Umową Nr 2022/0129/4470/SubA/DIS/SP/21 

z dnia 01.03.2022 r. 

w 2022 roku uwzględniono po stronie dochodów dofinansowanie z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg na budowę drogi ul. Akacjowej w Kaszczorze. oraz dotację na budowę  

dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

W 2022 roku uwzględniono dochody majątkowe  w ramach programu "Błękitno-Zielone 

Inicjatywy dla Wielkopolski", Uchwała Nr XLII/828/22 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 30.05.2022 r. 

W 2022 roku uwzględniono dochody  w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"                 

i w ramach programu "Kulisy kultury" 

Planowanie wydatków bieżących: 

Przy prognozowaniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         

w 2022 roku przyjęto wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych średnio                         
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o  5%,  a dla nauczycieli  według stawek obowiązujących we wrześniu 2021 roku i według 

stanu zatrudnienia w m-cu wrześniu 2021 roku. W latach 2023-2027 przyjęto wzrost 

wynagrodzeń dla wszystkich pracowników na poziomie 2%,  gdzie rokiem bazowym był 

rok 2022.  

Wydatki bieżące na obsługę długu prognozuje się z uwzględnieniem spłat rat 

kapitałowych i zmianą zadłużenia gminy w poszczególnych latach. Odsetki w roku 2022 

prognozuje się w wysokości 400.000,00 zł, - przy  planowanie brano pod uwagę  

wykonanie planu na odsetkach na dzień 30.09.2021 r.  oraz uwzględniono odsetki                             

od planowanych kredytów,  natomiast w roku 2027 na poziomie 80.000,00 zł.    

Nie planuje się wydatków na poręczenia. 

Pozostałe wydatki bieżące w prognozowanym latach 2023-2027  przeliczono 

wskaźnikiem wzrostu na poziomie 2%, gdzie rokiem bazowym był rok 2022.  

Realizacja projektów z udziałem środków UE: 

•  W wydatkach bieżących w roku 2022 uwzględniono realizację  projektu  "Żłobek 

naszych marzeń" na podstawie podpisanej umowy nr RPWP.06.04.01-30-0008/19 w dniu  

10.10.2019 r.  w ramach środków z WRPO na lata 2014-2020. 

• W roku 2022 w wydatkach bieżących uwzględniono również realizacje projektu                              

z WRPO  na lata 2014-2020 w ramach EFS pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich 

seniorów", na podstawie podpisanej umowy Nr RPWP.07.02.02-30-0076/17-00 z dnia 

21.11.2016 r. oraz aneksem  do umowy. 

• W latach 2022-2023 uwzględniono wydatki na realizację projektu "Absolwenci                          

z przyszłością - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół                                   

w Przemęcie" zgodnie z podpisana umową o przyznaniu pomocy nr RPWP.08.03.01-30-

0046/19-00 z dnia  10.08.2020 r. środki z WRPO na lata 2014-2020. 

 

Planowanie wydatków majątkowych: 

Wydatki majątkowe - kwota na wydatki majątkowe w 2022 roku wiąże się z realizacją 

inwestycji  ujętych w przedsięwzięciach WPF, a także zadań ujętych w wykazie zadań 

realizowanych  z funduszu sołeckiego i wykazie wydatków majątkowych na 2022 rok.    
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Wydatki majątkowe w latach 2023 - 2027 ustalono na poziomie środków pozostających                  

do dyspozycji, które przeznaczone będą głównie na budowę dróg gminnych oraz ścieżek 

rowerowo-pieszych oraz innych potrzebnych obiektów. 

 

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych planowane są w prognozowanym okresie 

zgodnie z harmonogramami spłat zawartymi w umowach w stosunku do pożyczek                               

i kredytów z lat poprzednich oraz spłata kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia 

w roku 2022  z okresem spłaty do 2027 roku. W 2022 roku rozchody zostały zmniejszone 

o kwotę 350.252,00 zł z tytułu umorzenia pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu. Pismo                      

nr WFOS-II-DMU-KW/400/295/2017 z dnia 24.05.2022 r. 

 

Przychody z tytułu pożyczek i kredytów w 2022 roku zaplanowano w wysokości 

2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek.  

Spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2022 r. zobowiązań rozpisano w latach 2025                      

do 2027.  

Środki z subwencji uzupełniającej otrzymane w roku 2021 z przeznaczeniem na 2022 rok, 

zostaną wprowadzone do budżetu 2022 roku jako wolne środki za rok 2021,                                      

po sporządzeniu sprawozdań rocznych. 

 

 Kwota długu Gminy w roku 2022 i w kolejnych latach 2023 - 2027 maleje z roku na rok               

w związku z planowaną spłatą rat kapitałowych wykazanych w rozchodach. W roku 2027              

dług gminy planuje się na poziomie zerowym.  

 

Spłatę długu w roku 2022 planuje się przychodów z tytułu pożyczek i kredytów,  

natomiast w latach 2023-2027 z nadwyżki bieżącej budżetu. 

Prognoza Finansowa Gminy Przemęt  na lata 2022-2027 jest realistyczna.  

Poziom wydatków  bieżących i dochodów bieżących w okresie prognozy zapewnia  

przestrzeganie zasady, o której  mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. 

Poziom wskaźników planowanej spłaty zobowiązań do dopuszczalnych wskaźników 

wynikających z art. 243 ustaw o finansach publicznych w poszczególnych latach prognozy 



 

6 
 

przeliczonych wg wartości planowanych na 30.09.2021 r. zapewniają przestrzeganie 

zasady,  o której mowa w art. 243 ustawy  o finansach publicznych.  

W prognozowanym okresie czasu planowane dochody bieżące są wyższe                                               

od planowanych wydatków bieżących.  

 

Na podstawie paragrafu 4 pkt 2 Uchwały Nr 339/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia                            

28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt 

na lata 2022-2027 zostanie podpisana umowa na dostawę energii elektrycznej na 

oświetlenie uliczne i  do budynków komunalnych gminy na lata 2023 i 2024 z 

dostawcą wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego. 

 

 


