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OBJAŚNIENIA  DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 

 
Prognoza długu została opracowana na 18 lat czyli do 2030 roku poniewaŜ  w tym roku zostanie 

spłacone ostatnie zobowiązanie spośród juŜ zaciągniętych lub planowanych w 2013 roku lub 

prognozowanych do zaciągnięcia. Przewiduje się pełną spłatę kredytów i poŜyczek czyli likwidację 

zadłuŜenia do 2029 roku. Jedynie zobowiązanie wynikające z harmonogramu przedsięwzięcia będzie 

realizowane do 2030 roku. 

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego została poprzedzona 

analizą finansową waŜniejszych wielkości z wykonania budŜetu, które stanowią bazę do projekcji 

budŜetów na lata 2013 - 2030. 

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie sprawozdań budŜetowych  

za lata 2007-2011, przewidywanego wykonania 2012 roku (według planu na dzień 5 listopada 2012 

roku), wielkości projektu budŜetu na 2013 rok, które takŜe stanowią bazę do prognozy na lata następne 

oraz wykazu wieloletnich przedsięwzięć: nowych i  kontynuowanych.  

  Celem niniejszej analizy jest opracowanie długookresowych projekcji dochodów i wydatków 

budŜetowych, określenie moŜliwości inwestycyjnych Miasta w przyszłych okresach, a takŜe ich wpływu 

na prognozę budŜetu tak, aby została zachowana zdolność realizacji zadań i płynność finansowa Miasta. 

Głównym zastosowaniem analizy jest określenie finansowych moŜliwości realizacji zadań 

zarówno jednorocznych jak i wieloletnich kontynuowanych i nowych, ujętych w wykazie przedsięwzięć, 

(stanowiącym załącznik do obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej), poprzez określenie 

zdolności kredytowej miasta, ustalenie realnych i optymalnych źródeł finansowania inwestycji, ustalenie 

harmonogramu spłaty zobowiązań kredytowych, określenie moŜliwości efektywniejszego pozyskiwania  

i wykorzystania środków zewnętrznych, przy zachowaniu zgodności z limitami i ograniczeniami 

określonymi art.169 i art. 170 ustawy o  finansach publicznych z dnia 30.06.2005 roku oraz art. 242.  

i 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.. 

Prognoza jest obciąŜona sporym i trudnym do określenia ryzykiem związanym z sytuacją 

finansową w strefie euro oraz ryzykiem osłabienia wzrostu polskiego PKB, dlatego Miasto musi być 

gotowe na róŜne scenariusze  zaleŜne od koniunktury gospodarczej i finansowej w kraju i poza nim. 

Synchronizacja długookresowej stabilizacji finansowej z krótkoterminowymi potrzebami wymaga  

poszukiwania moŜliwości  jak najmniej „bolesnego” ograniczenia wydatków  bieŜących oraz zwiększenia 

dochodów  bieŜących, czyli generowania  nadwyŜki operacyjnej.  

W horyzoncie prognozy wynikającej z załoŜeń  do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa nie 

przewiduje się, aby dług publiczny był wyŜszy  niŜ 55 % PKB. 

 

DOCHODY BUDśETOWE 

Z przeprowadzonej analizy budŜetów Miasta wynika, iŜ w latach 2007-2012 dochody Miasta wykazywały 

tendencję wzrostową z kwoty przeszło 242 mln zł w roku 2007 do kwoty ponad 315 mln zł  
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w roku 2011. Poziom dochodów budŜetowych na 2012 rok został zaplanowany na poziomie wyŜszym od 

osiągniętych w 2011 roku o 5,91 %, czyli w kwocie 333.934.313,80 zł. 

 

Wartości dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano na poniŜszym wykresie. 

 
 

W poniŜszej tabeli przedstawiono dynamikę  wartości dochodów ogółem i dochodów bieŜących  

w poszczególnych latach, w relacji do roku poprzedzającego. 

 

Procentowe wskaźniki wzrostu dochodów w latach 2007-2012 

Tabela nr 1   

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

Dochody 

ogółem 
242 683 765,45 257 608 686,96 282 153 773,75 298 106 532,60 315 296 695,95 333 934 313,80 

Dynamika 

dochodów 

ogółem 

9,78 % 6,15 % 9,53 % 5,65 % 5,77 % 5,91 % 

Dochody 

bieżące** 
231 362 753,52 244 479 450,78 255 857 253,28 266 395 786,74 287 407 243,31 298 615 500,60 

Dynamika 

dochodów 

bieżących 

10,54 % 5,67 % 4,65 % 4,12 % 7,89 % 3,90 % 

* według planu na dzień 05.11.2012r., 

** dochody bieŜące bez zwrotu bezpośredniego VAT-u (Modernizacja Oczyszczalni Ścieków) 
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Analizując zmiany wielkości dochodów budŜetu naleŜy stwierdzić, iŜ w badanym okresie  

występował nierównomierny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem, co niewątpliwie było skutkiem 

kryzysu gospodarczego i finansowego. 

 

Analiza struktury  dochodów bieŜących i majątkowych w  latach 2007-2012 

Tabela nr 2 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

1. Dochody 
ogółem 

242 683 765,45 257 608 686,96 282 153 773,75 298 106 532,60 315 296 695,95 333 934 313,80 

1a Dochody 
bieŜące 

231 362 753,52 244 479 450,78 255 857 253,28 266 952 259,12 288 025 326,22 303 376 641,70 

1b Dochody 
majątkowe 

11 321 011,93 13 129 236,18 26 296 520,47 31 154 273,48 27 271 369,73 30 557 672,10 

Struktura         
% 

1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1a 95,34 94,90 90,68 89,55 91,35 90,85 

1b 4,66 5,10 9,32 10,45 8,65 9,15 

 * według planu na dzień 05.11.2012r.. 
 

Jak zostało to zaprezentowane w powyŜszej tabeli, w czterech kolejnych latach, malejący  udział  

w zrealizowanych dochodach ogółem miały dochody bieŜące (95,34 % w 2007 r. do 89,55 % w 2010 r.), 

i nieznaczny wzrost w 2011 do 91,35 %, natomiast w 2012 roku zaplanowano nieznaczny spadek do 

90,85%, pomimo Ŝe w wartości nominalnej rosły średnio o 6,13 % rocznie. 

Analizę struktury dochodów budŜetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, opierając się na głównych 

źródłach dochodów, przedstawiono w tabeli nr 3. 

Dla dochodów bieŜących w analizowanym okresie duŜe znaczenie miały wpływy z udziałów  

w podatkach od osób prawnych (CIT) oraz od osób fizycznych (PIT), stanowiących dochód budŜetu 

państwa, które są elementem dochodów własnych. Ich poziom w latach  2008-2010  ulegał stopniowemu 

zmniejszeniu, w wyniku obniŜenia tempa  wzrostu gospodarczego, jak i wprowadzenia zmian ustawy  

o PIT, stąd teŜ udział w dochodach własnych z tego tytułu jest malejący. W 2012 roku udziały w PIT  

i CIT stanowią prawie 43 % planowanych do wykonania dochodów własnych. Zakładany w projekcie 

budŜetu państwa na 2013 rok dla Piotrkowa Trybunalskiego wzrost wpływów z  udziałów  w PIT  wynosi 

ponad 1,91 %, a udział wpływów z PIT i CIT wynosi 36,26 % dochodów własnych. 

Drugą co do wielkości duŜą grupę dochodów w analizowanym okresie stanowiły subwencje.  

W ogólnej kwocie subwencji, zasadniczą część stanowiła subwencja oświatowa. Jej wielkość  

w kolejnych latach  wzrastała zarówno w wartości  bezwzględnej jak i  udział w dochodach ogółem  

(od 25,71 % w 2007 roku do 29,19 % w 2012 roku). NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe  wysokość  subwencji 

oświatowej nie odpowiada faktycznym kosztom bieŜącym funkcjonowania szkół. W kaŜdym roku 

niezbędne są dopłaty z budŜetu Miasta. Aby nie dopuścić do uszczuplenia potencjału inwestycyjnego 

Miasta, czynione są starania ograniczenia wydatków oświatowych, tak aby ograniczyć kwotę dopłacaną  



4 
 

 

do zadań objętych subwencją oświatową. Najbardziej stabilną grupę dochodów stanowią wpływy z tytułu 

podatków i opłat lokalnych. Ich wartość wzrasta średnio o ponad 7 %, a udział  ich w  dochodach ogółem  

utrzymuje się na  zbliŜonym poziomie czyli ok. 17 %. 

Dotacje  w analizowanym okresie stanowią średnio prawie  16 %  dochodów budŜetowych. 

Pomimo  kryzysu finansowego i gospodarczego , który zachwiał  wpływami, w latach 2007-2011 

dochody ogółem wzrastały średnio  o 7,13 % rocznie natomiast dochody bieŜące rosły średnio o 6,13 %  

rocznie. Ponadto od 2008 roku rośnie udział dotacji UE w dochodach Miasta z 1,90 % w 2008 roku do 

7,28 % w 2012 roku. 
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WYDATKI BUDśETOWE 
 

Analiza wydatków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2007-2012 wskazuje  

ich stopniowy wzrost od  kwoty przeszło 255 mln zł w 2007 roku, do kwoty prawie 344 mln zł  

w 2012 roku, (będącej planem wydatków na dzień 05.11.2012 roku). Przewiduje się, Ŝe wykonanie 

wydatków w 2012 roku, tak jak w latach ubiegłych będzie nieco niŜsze od planu, stanowiącego 

nieprzekraczalny limit.  

Największy wzrost wydatków ogółem został osiągnięty w 2010 roku, (13,17 %), co było  wynikiem 

wysokiego poziomu nakładów inwestycyjnych, będących efektem kontynuacji bądź zakończenia 

realizacji wielu projektów inwestycyjnych  współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (m.in.  

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków” „ Trakt Wielu Kultur”, „Poprawa dostępności do 

krajowej sieci dróg poprzez rozbudowę ul. Łódzkiej”, „Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę sali 

sportowej przy ZSP Nr 4”) oraz dofinansowania inwestycji z budŜetu państwa  

w wysokości 5.838.325,00 zł („Przebudowa mostu w ciągu ul. Wolborskiej”, „Rozbudowa ulicy 

Zalesickiej”, „Rozbudowa i przebudowa ul. Karolinowskiej”). 

Istotnym elementem wzrostu wydatków bieŜących rzeczowych w 2010 roku były zwiększone 

nakłady na zimowe utrzymanie dróg oraz  na usuwanie skutków uciąŜliwej zimy poprzez remonty dróg  

i budynków komunalnych. 

 
Wielkość wydatków w latach 2007–2012 przedstawia poniŜszy wykres. 
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PoniŜej zaprezentowano procentowe wskaźniki wzrostu wydatków budŜetowych w poszczególnych 

latach. 

Procentowe wskaźniki wzrostu wydatków w  Piotrkowie Trybunalskim  w latach 2007-2012 
 
Tabela nr 4 
 

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

Wydatki 
ogółem 

255 287 707,74 272 454 247,31 275 456 089,68 311 731 637,33 322 658 822,01 343 682 550,33 

Dynamika 
wydatków 
ogółem 

5,09 6,72 1,10 13,17 3,51 6,52 

Wydatki 
bieŜące 

213 510 815,53 224 685 065,79 234 858 321,46 254 036 431,74 264 766 529,39 284 540 923,95 

Dynamika 
wydatków 
bieŜących 

7,73 5,23 4,53 8,17 4,22 7,47 

 * według planu na dzień 05.11.2012r. 
 

Wydatki ogółem rosły średnio w latach 2007 - 2012 o 6,02 % rocznie, natomiast  wydatki bieŜące 

rosły o 6,22 %. Dokonując oszacowania tendencji wzrostu wydatków  bieŜących naleŜy skorygować 

wydatki bieŜące w 2010 i 2011 roku jako nietypowe, spowodowane cięŜką zimą 2009/2010  

i koniecznością usunięcia jej skutków. RównieŜ wzmoŜone opady deszczu spowodowały degradację 

mienia komunalnego i wzrost nakładów na jego odtworzenie. Kwoty przeznaczone na w/w cel to ok.  

1,9 mln w 2010 i ponad 1,5 mln w 2011 r..  
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Zawarte w tabeli dane wykazują zmiany struktury wydatków budŜetowych  

w latach 2007–2012. Analizie poddano wydatki tylko w tych działach, których udział  

w budŜecie jest najbardziej znaczący. Z przeprowadzonej analizy wynika, iŜ największe wydatki 

ponoszone są na oświatę i wychowanie. W 2012 roku udział środków na oświatę  

i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowi 38,13 % wszystkich wydatków  

i wykazuje spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,74 %, natomiast wartość bezwzględna 

wydatków bieŜących na ten cel rośnie kaŜdego roku. Drugie, co do wielkości nakłady ponoszone są na 

pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej. Ich udział w wydatkach ogółem w 

analizowanym okresie ma tendencję spadkową w latach 2008-2010. W 2008 roku wskaźnik ten wynosił 

17,95 %, a w latach kolejnych odpowiednio 18,51 % w 2009 roku, 17,43 % w 2010 roku.  Natomiast od 

roku 2011 następuje wzrost wydatków, i tak w 2011 roku wynosi 17,66 %  oraz 17,79% w 

przewidywanym wykonaniu 2012 roku. 

W wielkościach bezwzględnych wydatki ponoszone na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki 

społecznej  w analizowanym okresie wykazują równomierny wzrost.  

Trzecie, co do wielkości nakłady ponoszone są na  transport i łączność. Udział środków na realizację 

zadań w zakresie transportu drogowego wahał się i wynosił w 2008 r. 10,61 % , w 2009 r. 10,13 %,  

w 2010 r. 14,24 % a w 2011 r. 9,32 %, co było  spowodowane  wahaniem się poziomu wydatków 

ponoszonych na realizację inwestycji związanych z budową, modernizacją lub odtworzeniem dróg, 

chodników i parkingów na terenie Miasta. 

 Rocznie, średnio 6,61 % budŜetu przeznacza się na  administrację publiczną. Kolejną znaczącą pozycję 

stanowią wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, dla której w 2007 roku udział  

w wydatkach ogółem wynosił 4,31 %, a w latach kolejnych odpowiednio ; 7,63 % w 2008 r., 6,30%  

w 2009 roku, 6,61% w 2010 roku i 6,26 % w  2011 roku oraz 6,34 % w przewidywanym wykonaniu  

2012 roku. 

Ze względu na charakter dokonywanych wydatków (bieŜące, majątkowe) wartości nominalne  

i strukturę ich udziału w wydatkach ogółem przedstawia poniŜsza tabela. 
 

Struktura wydatków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2007-2012 
Tabela nr 6 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

1 Razem 255 287 707,74 272 454 247,31 275 456 089,68 311 731 637,33 322 658 822,01 343 682 550,33 

1a Wydatki 

bieżące 
213 510 815,53 224 685 065,79 234 858 321,46 254 036 431,74 264 766 529,39 284 540 923,95 

1b Wydatki 

majątkowe 
41 776 892,21 47 769 181,52 40 597 768,22 57 695 205,59 57 892 292,62 59 141 626,38 

Struktura 

% 

1a 83,64 82,47 85,26 81,49 82,06 82,79 

1b 16,36 17,53 14,74 18,51 17,94 17,21 

1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

* według planu na dzień 05.11.2012r. 
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Wydatki inwestycyjne stanowią w budŜecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wysoki udział. 

Trzeba jednak podkreślić, Ŝe w zdecydowanej większości duŜe  zadania inwestycyjne współfinansowane 

są z bezzwrotnych środków zewnętrznych lub zwrotnych preferencyjnych np. poŜyczek z WFOŚiGW. 

Zapotrzebowanie na środki własne finansujące potrzeby inwestycyjne jest ciągle wyŜsze od posiadanych  

i dlatego naleŜy podejmować wszelkie działania, które zapewnią w przyszłości ich wzrost. Miasto 

poszukuje przede wszystkim środków bezzwrotnych, w tym z Funduszy Europejskich, z budŜetu 

państwa lub preferencyjnych i nisko oprocentowanych poŜyczek lub  kredytów. 

Biorąc pod uwagę wnioski wynikające z powyŜszej analizy finansowej i prognozując z umiarkowaną 

ostroŜnością i zakładanym na 2013 rok wzrostem PKB 2,2 %, przyjmując spadek poziomu inflacji do  

2,7 % oraz spadek tempa wzrostu płac nauczycieli, proponuje się przyjąć wskaźnik tempa wzrostu 

dochodów bieŜących (bez zwrotu bezpośredniego VAT) i wydatków bieŜących w latach 2014 - 2030 

rocznie o 3 %. Dodatkowo  zwiększono planowane  i prognozowane dochody  bieŜące  o kwotę podatku  

VAT, który  przewidujemy odzyskać w formie zwrotu bezpośredniego z Urzędu Skarbowego, w związku  

z realizacją zadań inwestycyjnych a szczególnie  projektu inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków”; w roku 2011 – 618.082,91 zł, w roku 2012 – 4.761.141,10 zł, w roku 2013 – 

30.726.720,87 zł, w roku 2014 – 9.508.223,88 zł, w roku 2015 – 4.968.774,82 zł. 

W prognozie zapewniono pełne finansowanie na niezbędnym poziomie bieŜących zadań, pozwalających  

na: 

- zaspokojenie potrzeb społecznych, 

-  rozwiązanie bardzo waŜnych problemów ekologicznych, 

- wykorzystanie środków Unii Europejskiej, 

- zachowanie płynności finansowej miasta. 

ZałoŜono, Ŝe do 2029 roku Miasto spłaci zadłuŜenie z tytułu kredytów i poŜyczek całkowicie, przy 

ograniczonym limicie środków na nakłady inwestycyjne oraz przy zdyscyplinowanym  pozyskiwaniu 

dochodów bieŜących i ograniczeniu wzrostu wydatków bieŜących.  

Zwiększenie nakładów na inwestycje w stosunku do prognozowanych będzie wymagało  pozyskania 

zewnętrznych źródeł finansowania  (dotacje, subwencje, poŜyczki, kredyty) lub pozyskania dodatkowych 

dochodów własnych i przychodów. Oceniamy, Ŝe dochody ze sprzedaŜy majątku, zostaną  

zrealizowane, jednak w przypadku  trudności  z wykonaniem planu, Miasto ograniczy wydatki na 

remonty i nowe  inwestycje. Miasto Piotrków Trybunalski  tworząc spółki kapitałowe nie wyposaŜyło ich 

w majątek aportem, a tylko wydzierŜawia majątek spółkom, dzięki czemu uzyskuje systematycznie 

wpływy z czynszu dzierŜawnego.  

Wpływy te będą rosły szczególnie wskutek wzrostu wartości majątku (m.in. wodno-kanalizacyjnego i 

oczyszczalni ścieków), będącego przedmiotem modernizacji i rozbudowy. Przyrost dochodów z tego 

tytułu  równieŜ będzie  mógł  finansować  wzrost  nakładów majątkowych. 

Planowaną nadwyŜkę budŜetową w latach 2015-2030 w kwotach wynikających z załącznika nr 1  

(prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań) miasto Piotrków Trybunalski przeznaczy na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i poŜyczek. 
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W kaŜdym roku zostały zachowane relacje  wymagane  ustawą o finansach  publicznych, czyli 

planowane lub prognozowane wydatki bieŜące nie przekraczają dochodów bieŜących powiększonych  

o nadwyŜkę budŜetową lub wolne środki  z lat ubiegłych. 

 ZadłuŜenie Miasta w stosunku do dochodów, zgodnie z art.170 starej ustawy o finansach 

publicznych,  po uwzględnieniu  wyłączeń (zadań współfinansowanych z UE) wynosi w 2013 roku – 

23,31 %. Maksymalny określony prawem wskaźnik relacji zadłuŜenia do dochodów ogółem do 2013 roku 

wynosi 60 %. 

 Planowane do zaciągnięcia w latach 2013-2014 r. kredyty i poŜyczki będą spłacane  do 2029 

roku w tym: kredyty do 2023 roku, a poŜyczkę z WFOŚiGW na „Modernizację i oczyszczalnię ścieków”  

w latach 2015-2029. 

Wskaźnik obciąŜenia dochodów obsługą długu określony do roku 2013 limitem 15 % 

wynikającym z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych  wynosi w 2013 roku 5,44 %. 

W latach 2014-2029 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów 

ogółem, bez wyłączeń spełnia art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. NajwyŜszy wskaźnik 

spłaty występuje w roku 2016 i wynosi 8,28 %. Po 2020 roku  wskaźnik spłaty systematycznie maleje.  

W latach 2024-2029 wskaźnik nie przekroczy 1 %. 

Łączne nakłady na przedsięwzięcia do 2030 roku wynoszą 401.483.674,51 zł, w tym  

na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieŜące 85.294.324,52 zł, a na majątkowe 316.189.349,99 zł.  

W latach poprzednich (do 2011 roku włącznie) poniesiono na te przedsięwzięcia wydatki w wysokości 

84.908.201,76 zł w tym na wydatki bieŜące: 25.705.039,12 zł, a na majątkowe 59.203.162,64 zł. 

NajwyŜszy limit wydatków na przedsięwzięcia przypada na 2013 rok i wynosi 225.065.045,14 zł, w tym 

na wydatki bieŜące 7.724.101,97 zł, a na majątkowe 217.340.943,17 zł. Wysoki udział w limicie 

wydatków majątkowych w 2012 roku ma przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków”- 196.779.615,12 zł. 

Limity na wydatki bieŜące obejmują m.in. najdłuŜej trwające przedsięwzięcia: „Zobowiązania 

wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta”, które jest realizowane w latach  

2011-2030 i obejmuje  opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach drogowych. Łączne 

nakłady na to przedsięwzięcie wynoszę 511.965,20 zł oraz „Rekompensata strat z tytułu prawnie 

stosowanych ulg” realizowane w latach 2009-2020 o łącznych nakładach 82.516.667,00 zł.  


