
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej  

1. Dochody  

W wieloletniej prognozie finansowej w 2023 roku dochody budżetu gminy ogółem określono 

w kwocie 49 690 477,45 zł. Dochody ogółem w 2023 roku zwiększono w stosunku do 

przewidywanego wykonania roku 2022 o 6,47%, przy jednoczesnym spadku o 22,42 % 

dochodów bieżących. Spadek dochodów bieżących spowodowany jest w znacznej mierze 

oddelegowaniem do ZUS wypłaty świadczeń wychowawczych i świadczenia „Dobry Start”. 

Dochody bieżące zaplanowano szacunkowo w oparciu o planowane wykonanie dochodów 

budżetu za 2022 rok oraz aktualne informacje dotyczące kwot przyznanych subwencji i 

dotacji z budżetu państwa oraz stawek podatków i opłat lokalnych. Duży wpływ na 

zaplanowane dochody ogółem mają dochody majątkowe na zadania inwestycyjne 

zaplanowane do realizacji w roku 2023. Do ww. dochodów zaliczają się: 

1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji 

„Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieszów, 

stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką” w ramach Rządowego Funduszu 

Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 405 000,00 zł 

2) dotacja celowa zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Energia ze słońca w Gminie 

Trzebieszów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2022, osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, w formie 

współfinansowania UE – 3 284 845,75 zł (netto) 

 

3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 1 074 045,20 zł - wpłaty od mieszkańców 

objętych projektem „Energia ze słońca w Gminie Trzebieszów” 

 

4) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 

zadania inwestycyjnego pn.” Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie 

Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury 

kulturalnej” -Polski Ład  - 1 684 272,70 zł 

 

 

W związku z  planowanymi na 2023 podwyżkami stawek podatkowych, aktualizacją 

ewidencji podatkowej oraz z planowanymi na 2023 rok kontrolami podatkowymi 

zaplanowano wzrost o 26,58% dochodów z podatku od nieruchomości. 

Zaplanowane na 2024 rok zmniejszenie o 73,31% wydatków inwestycyjnych spowodowało 

spadek o 89,61% dochodów majątkowych oraz zmniejszenie o 22,91% dochodów ogółem. 

Zwiększenie o 18,80% dochodów z subwencji, spowodowane wprowadzeniem dodatkowych 

dochodów z subwencji rozwojowej (1 700 000,00 zł) oraz corocznym wzrostem kwot 

subwencji ogólnej i oświatowej wpłynęło na wzrost o 7,18% dochodów bieżących ogółem. 



W 2025 roku zaplanowano podwyżki stawek podatkowych, które spowodują wzrost o 13,26% 

pozostałych dochodów bieżących. Ww. podwyżki, zwiększenie kwot dotacji na cele bieżące, 

rokroczny wzrost kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT i CIT, 

wzrost subwencji ogólnej i wprowadzenie subwencji rozwojowej (720 000,00 zł) spowodują 

wzrost dochodów bieżących o 7,38%. W związku z planowanym na 2025 rok 

wyhamowaniem inwestycji, dochody majątkowe zmniejszono o 84,80%, co w konsekwencji 

powoduje zmniejszenie o 0,2% kwoty dochodów ogółem.   

W związku z planowaną na 2026 rok rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Płudy 

zaplanowano wzrost dochodów majątkowych o 1220%. Środki na tę inwestycję planuje się 

pozyskać z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Znaczny 

wzrost dochodów majątkowych spowoduje wzrost o 18,55% kwoty dochodów ogółem.  

W związku z dużym zadłużeniem gminy i rosnącymi rokrocznie wydatkami bieżącymi od 

roku 2027 planuje się wyhamowanie wydatków inwestycyjnych oraz spowodowane tym 

zmniejszenie dochodów majątkowych. Ww. powody wywołają w 2027 roku spadek 

dochodów ogółem o 5,13%, a nieznaczny wzrost dochodów podatkowych i z subwencji 

pociągną za sobą wzrost dochodów bieżących o 1,85%. 

Od roku 2028 planuje się nieznaczny wzrost dochodów bieżących oraz spowodowane 

wyhamowaniem inwestycji zmniejszanie dochodów majątkowych.  

2. Wydatki  

W wieloletniej prognozie finansowej w 2023 roku wydatki budżetu gminy ogółem określono 

w kwocie 55 470 352,78 zł. Zostały zaplanowane w oparciu o założone wykonanie bieżącego 

roku budżetowego oraz o potrzeby jednostek wykazane w projektach planów finansowych na 

nowy rok budżetowy. W związku ze znacznym wzrostem w roku 2023 wydatków 

majątkowych (164,50 %) oraz spadkiem o 13,96% wydatków bieżących spowodowanym 

oddelegowaniem do ZUS wypłaty świadczeń wychowawczych i świadczenia „Dobry Start”, 

wydatki ogółem zwiększono o 12,69 %.  Zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia 

o 12,46 % zobligowane jest dużą ilością planowanych odpraw emerytalnych dla pracowników 

oświaty oraz corocznym wzrostem płacy minimalnej. W 2023 roku zaplanowano realizację 5 

przedsięwzięć, których łączny limit wynosi 19 453 430,27 zł. Zaplanowane na 2023 rok 

przedsięwzięcia:  

1. Cyfrowa Gmina – przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 – limit 2023 – 

214 065,00 zł – wydatek bieżący z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy o finansach publicznych 

2. Energia ze słońca w Gminie Trzebieszów – przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-

2023 – limit 2023 – 4 852 465,20 zł – wydatek majątkowy z udziałem środków, o których 

mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

3. Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w gminie Trzebieszów, 

stanowiących polaczenia z drogą powiatową i wojewódzką – Polski Ład – przedsięwzięcie 

realizowane w latach 2022-2023 – limit 2023 – 12 280 084,68 zł – wydatek majątkowy 



4. Budowa drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebieszów Drugi – przedsięwzięcie 

realizowane w latach 2022-2023 – limit 2023 – 37 542,69 zł– wydatek majątkowy 

5. Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem 

zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej” - Polski 

Ład – przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 – limit 2023 – 2 069 272,70 zł; limit 

2024 – 1 580 727,30 zł – wydatek majątkowy 

W roku 2024 roku zaplanowano zmniejszenie o 73,31%, wydatków majątkowych oraz 

spowodowane tym zmniejszenie o 26,93% wydatków ogółem. W związku z rokrocznym 

wzrostem płacy minimalnej, wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych na 

rok 2024 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 6,17%. 

W roku 2025 zaplanowano zmniejszenie o 72,84% wydatków majątkowych, które spowodują 

zmniejszenie wydatków ogółem o 4,25%. W związku z planowanym  odejściem na emeryturę 

kolejnej dużej grupy pracowników oświaty, wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 6,73% co w 

konsekwencji spowodowało wzrost wydatków bieżących ogółem o 5,82%.   

W związku z zaplanowaną do realizacji w roku 2026 inwestycją pn.”Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Płudy” zaplanowano zwiększenie wydatków majątkowych o 

447,16% oraz wzrost o 19,08% wydatków ogółem. W związku ze wzrostem płacy minimalnej 

zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia o 4,95% oraz wzrost wydatków bieżących 

o 2,94%. 

Na rok 2027 zaplanowano spowodowany corocznym zwiększaniem płacy minimalnej wzrost 

o 1,56% wydatków bieżących oraz spowodowany wyhamowaniem inwestycji spadek 

wydatków majątkowych o 41,15%. Zaplanowano spadek wydatków ogółem o 5,57%.  

W związku z corocznymi podwyżkami wynagrodzeń oraz rosnącymi wydatkami bieżącymi 

od 2028 roku zaplanowano wzrost wydatków ogółem  przy jednoczesnym spadku wydatków 

majątkowych.   

3. Przychody  

W 2023 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5 970 831,98 zł na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na spłatę planowanego deficytu budżetu. 

Przewidywane wykonanie deficytu 2022 roku wygeneruje wolne środki w kwocie 698 978,35 

zł oraz nadwyżkę budżetową wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 ustawy w kwocie 214 065,00 zł (Cyfrowa Gmina). 

Na 2024 rok zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 3 428 000,00 zł na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na spłatę planowanego deficytu budżetu. 

Na 2025 rok mimo zaplanowania nadwyżki budżetowej w kwocie 1 100 000,00 zł, 

zaplanowano również przychody z tytułu kredytów w kwocie 300 000,00 zł na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 



Na 2026 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1 100 000,00 zł oraz kredyt na 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 200 000,00 zł. 

Na rok 2027 i lata następne nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. 

4. Rozchody 

W 2023 roku planuje się spłatę kredytów według rat wynikających z umów kredytowych w 

wysokości 1 100 000,00 zł. 

 

5. Informacja 

W związku z przekroczeniem w roku 2023 relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych planowany deficyt operacyjny zostanie pokryty nadwyżką operacyjną w latach 

2024 - 2025. 

 


