
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko 
na lata 2011-2025. 

 
Opracowując Projekt Uchwały w sprawie WPF na lata 2011-2025 wzięto pod uwagę 
informacje Ministra Finansów oraz wskaźniki makroekonomiczne, które dostosowano do 
warunków, możliwości i potrzeb naszej gminy. 
Mając na uwadze dalszy rozwój gminy konieczne jest kontynuowanie inwestycji już 
rozpoczętych, jak i rozpoczęcie nowych w zakresie wodociągowania i kanalizacji gminy, 
rozbudowy obiektów oświatowych oraz budowy dróg. 
Realizację inwestycji z zakresu kanalizacji zamierza się finansowad przy współudziale środków 
unijnych. Na ich realizację gmina powinna zabezpieczyd środki własne, które zabezpieczone 
są w Prognozie z kredytów, pożyczek lub dochodów własnych. W załączniku Nr 2 do WPF 
zostały zapisane przedsięwzięcia na wydatki majątkowe, które zamierza się realizowad w 
latach 2011-2017 w tym: 

1. Na realizację projektów i programów związanych z realizowanymi zadaniami z 
udziałem środków unijnych na realizację zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w m.Groszowice, Lasowice i Myśliszewice. Na zadanie to przewiduje się limit 
zobowiązao w wysokości 5.209.151zł. (koszt zadania może ulec zmniejszeniu w 
wyniku rozstrzygnięd przetargowych). Planuje się finansowanie inwestycji ze środków 
unijnych w wysokości 3.009.133zł oraz dochodów własnych w wysokości 2.200.018zł. 

2. Na realizację pozostałych projektów i programów w latach 2011-2017 przewiduje się 
łączne nakłady finansowe w wysokości 8.374.833zł. Są to: 
 budowa i modernizacja oświetlenia dróg stanowiącego własnośd gminy w 

wysokości 353.000zł, przewidziane do realizacji w latach 2011-2014, 
 budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Strona południowa Etap IV-V w 

wysokości 3.295.833zł, przewidywane do realizacji w latach 2012-2017, 
 budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Słupicy 2.116.00zł, przewidywane do 

realizacji w latach 2011-2016, 
 przebudowa dróg gminnych w m. Jedlnia-Letnisko, Cudnów, Maryno, Gzowice, 

Mysliszewice, Groszowice, Rajec Szlachecki, Rajec Poduchowny, Natolin, Sadków, 
Sadków Górki, , Lasowice 1.000.000zł, przewidywana realizacja w latach 2012-
2014, 

 Rozbudowa ZSO w Myśliszewicach 1.610.000zł, przewidywana realizacja w latach 
2011-2014. 

Na realizację tych zadao w poszczególnych latach zamierza się zaciągnąd kredyty lub pożyczki 
w wysokości 3.745.000zł, w tym w roku 2012 – 1.200.000zł, 2013 – 950.000zł, 2014 – 
1.000.000zł, 2015 – 595.000zł. 
Na realizację wydatków bieżących w załączniku Nr 2 do WPF ujęto zadania w łącznej 
wysokości 2.700.428zł na dowożenie do szkół dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, 
Dożywanie dzieci w szkołach na terenie gminy i przejęcie od właścicieli nieruchomości 
obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych. Zadania te finansowane 
będą ze środków własnych gminy. 
 Prognoza wydatków bieżących została opracowana na podstawie analizy 
zrealizowanych wydatków w roku 2010. W prognozie zaplanowano wzrost wydatków z 
tytułu wynagrodzeo i składek od nich naliczanych na poziomie około 2,5% rocznie. Plan 
pozostałych wydatków bieżących w latach 2011-2017 Prognozy posiada inny wskaźnik 



wzrostu uzależniony od możliwości oraz potrzeb budżetu danego roku a od roku 2018 
ustalony został na poziomie 2,5% wydatków bieżących rocznie. 
 Prognoza dochodów w latach 2011-2025 została opracowana na podstawie wzrostu 
dochodów w latach 2008-2010 z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku i 
wpływów z usług. W latach wzrost dochodów w latach 2011-2013 przewidywany jest na 
zmiennym poziomie  natomiast od 2014 roku na poziomie 2,5% rocznie. 
Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu paostwa ustalono na 
poziomie 4,5% rocznie.  
Wzrost dotacji na realizację zadao zleconych i własnych gminy ustalono na poziomie 2,5-
2,7% rocznie. Plan subwencji na rok 2011 ustalono w wysokości określonej przez Ministra 
Finansów natomiast na lata kolejne ustalony został na poziomie 2,5-2,7% rocznie.  
W Prognozie planuje się kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązao w roku 2012 
w wysokości 1.200.000zł, 2013 – 2.090.000zł.    
W prognozie uwzględniono wyłączenia z kwoty długu w roku 2010 oraz z kwoty spłaty 
przypadającej na rok 2011 kwotę 672.488 zł stanowiącą zwrot do WFOŚiGW rat pożyczek 
zaciągniętych na realizację zadao inwestycyjnych realizowanych w latach 2008-2010 ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 


