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1. Założenia makroekonomiczne i finansowe 
 

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2014-2033 został opracowany  

w oparciu o:  

1) dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto 

(PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych 

(inflacji), 

2) analizę dynamiki dochodów i wydatków bieżących Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,   

3)  prognozowaną stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M), która stanowi 

podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia. 
 

2. Dochody 
 

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2014-2033 podzielono na 2 wewnętrzne okresy. 

Pierwszy okres obejmuje lata 2014-2017, w których to prognozowane dochody zostały 

zaprezentowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze 

wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. W ramach tego okresu wyróżniono rok 

2014, który jest zgodny z danymi zawartymi w projekcie budżetu.  Drugi okres to lata  

2018-2033, w którym dochody szacuje się jedynie w podziale na dochody bieżące  

i majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku. 
 

2.1. Dochody w latach 2014-2017 
 

 
Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych na 2014 rok został zawarty w uzasadnieniu do 

projektu budżetu  na 2014 rok. W związku z powyższym  w projekcie uchwały w zakresie 2014 

roku, ograniczono się jedynie do przedstawienia dynamiki lub kwotowego przedstawienia 

najważniejszych pozycji dochodowych. Podstawę oszacowania dynamiki dochodów na rok 2014 

stanowiło przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok. 
 

 

2.1.1. Dochody bieżące w latach 2014-2017 
 

Wpływy z podatków i opłat         
                       

Wpływy z podatków i opłat w latach 2014-2017 oszacowano w oparciu o wskaźniki inflacji 

średniorocznej oraz średniorocznej dynamiki wpływów w budżecie Miasta w latach 2010-2013 

(104,51 %).  

 

 



Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2033 Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

3 

 

Przy tym założeniu łączna dynamika wpływów z tytułu wszystkich  dochodów  podatkowych  

i z opłat w poszczególnych latach kształtuje się w sposób zapisany w poniższej tabeli: 
 

       wyszczególnienie 
dynamika w latach 

2014 2015 2016 2017 

Wpływy z podatków i opłat 
      106,42%      103,00%       103,00%       103,00% 
   64.265.022,00   66.192.973,00    68.178.762,00     70.224.125,00 

 

 W roku 2014 wzrost wpływów z podatków i opłat w porównaniu z dochodami 2013 roku 

spowodowany jest w znacznym stopniu poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od mieszkańców za 12 miesięcy, natomiast w 2013 wpływy obejmowały 5 miesięcy. 

 

Podatek od nieruchomości 
 

W latach objętych prognozą  założono  coroczny wzrost wpływów, będący pochodną planowanego 

corocznego wzrostu stawek podatkowych o poziom wzrostu stawek maksymalnych ogłaszanych 

przez Ministra Finansów, corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych 

nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych m.in. 

poprzez czynności windykacyjne.  Średnioroczna dynamika w latach 2010-2013 wynosiła 105%. 

Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej: 
 

wyszczególnienie 
dynamika w latach 

            2014-2017 (rocznie) 
 

Podatek od nieruchomości (ogółem) 
2014 2015 2016 2017 

       103,38%        102,00%       103,00%       103,00% 

     42.850.000,00    43.707.000,00    45.018.210,00   46.368.756,00 
 

 

Udziały we wpływach z podatku dochodowego 
 
 

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób 

prawnych (CIT), należące do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej 

(stanowią prawie 23 % dochodów bieżących Miasta oraz ok. 40% dochodów własnych), 

w latach 2014-2017 oszacowano w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji oraz średnioroczną 

dynamikę wpływów do budżetu Miasta w latach 2010-2013 (105,94%). Dynamikę wpływów  

z  tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaprezentowano w 

tabeli poniżej: 
 

wyszczególnienie 
dynamika w latach 

2014 2015 2016 2017 

Udziały w podatkach dochodowych 
107,70% 103,00% 103,92% 103,92% 

74.885.017,00 77.131.568,00 80.156.108,00 83.300.111,00 
 

W prognozie przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału 

Miasta we wpływach (z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego).  
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Subwencja ogólna 
 

Dochody w tej grupie w latach 2014-2017 oszacowano w oparciu o planowane wpływy  

w 2014 roku oraz dynamikę wpływów do budżetu Miasta w latach 2010-2013 (105,01%). 

 

Dotacje celowe, pomoc finansowa od innych JST oraz środki przeznaczone na 
cele bieżące 

 
Dochody w tej grupie w latach 2014-2017 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2014 

roku, uwzględniając spadek dotacji celowej na finansowanie Domu Pomocy Społecznej  

i wzrost dotacji celowej na funkcjonowanie przedszkoli. Dotacje za zadania własne przyznawane 

Miastu na etapie projektu budżetu są niższe niż w roku ubiegłym. W latach 2010-2013 

średniorocznie otrzymywaliśmy w ciągu roku zwiększenie dotacji średnio o kwotę 4,5 mln zł,  co 

stanowi 1,47 % dochodów bieżących. W ramach  tej  grupy  zaplanowano  również, w oparciu 

o przyznane Miastu potwierdzone  zawartymi  umowami środki,  stanowiące  wkład budżetu 

państwa do realizacji projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych, w tym UE. 

Spadek wpływów w kolejnych latach prognozy wynika z faktu, iż w ramach tej pozycji nie 

zaplanowano środków, które Miasto może pozyskać w nowym okresie programowania 2014-

2020. Dochody z tego tytułu będą wprowadzone  po zawarciu umów o dofinansowanie.  
 

Pozostałe dochody  
 

Dochody w ramach tej grupy zostały zaplanowane w oparciu m.in. o założone  wskaźniki 

dynamiki inflacji średniorocznej oraz dynamiki wpływów do budżetu Miasta w latach 2010-2013. 

Wzrost w 2014 roku i spadek wpływów w latach 2015-2017 wynika w głównej mierze ze spadku 

wpływów z tytułu rozliczeń podatku VAT od inwestycji „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”.  Uwzględniono zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatności 

za pobyt dziecka w przedszkolu w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie. 
 

         Wyszczególnienie 
kwoty w latach 

2014 2015   2016    2017 

    Pozostałe dochody, w tym:     
 

48.705.211,89 
 

23.691.290,24 25.842.393,00 28.908.739,31 

     
    podatek VAT od inwestycji Modernizacja i rozbudowa  
    oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 

 

23.436.759,89 
 

824.693,86 
  

 

 

2.1.2. Dochody majątkowe w latach 2014-2017 
 

W ramach tej grupy dochodów w latach 2014-2017 zaplanowane zostały: 
 

− dochody ze sprzedaży majątku, 

− dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł. 
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Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli 

poniżej: 
 

 

wyszczególnienie 
kwoty w latach 

2014 2015 2016 2017 
 

      Dochody majątkowe 
 

66.311.582,44 
 

12.509.382,19 
 

7.000.000,00 
 

7.000.000,00 

 
 

Wpływy ze sprzedaży majątku 
 

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede 

wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach 

negatywie wpłynęło na sytuację na rynku nieruchomości, co przełożyło się negatywnie na wielkość 

dochodów z tego tytułu. W latach 2014-2017 Miasto nadal będzie prowadziło działania  

w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów 

ekonomicznych. Zintensyfikowane działania Miasta będą koncentrowały się na stworzeniu 

szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują a także przyczynią 

się do poprawy funkcjonalności Miasta. Sprzyjające będzie rozpoczęcie nowego okresu 

programowania, w którym pojawią się dodatkowe środki inwestycyjne ożywiające gospodarkę. 

Dlatego zakłada się że wpływy ze sprzedaży mienia w roku 2014 będą podobne jak w latach 2008-

2009. W 2015 roku prognozuje się wzrost wpływów o 3,4 %, natomiast w latach 2016-2017 

dochody kształtują się na poziomie rocznym 7 mln. zł. Wpływy w ramach tej grupy dochodów  

w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej: 
 

Wyszczególnienie 
Kwoty w latach 

2014 2015 2016 2017 
Wpływy ze sprzedaży 
majątku 

 

        5.801.800,00 
 

       6.000.000,00 
 

          7.000.000,00 
 

       7.000.000,00 

 

 

Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł  
przeznaczonych na inwestycje 

 
Wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na podstawie zawartych przez Miasto umów 

o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów realizowanych 

przy współudziale środków zagranicznych. Spadek wpływów w kolejnych latach prognozy wynika 

z faktu niezaplanowania środków, których pozyskanie w kolejnej perspektywie UE 2014-2020 

jest potencjalnie możliwe. W tym celu zaplanowano wydatki związane z przygotowaniem 

projektów do realizacji z potencjalnym udziałem środków UE.   
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Łączne  wpływy w  ramach  tej grupy  dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w 

tabeli poniżej: 
 

Wyszczególnienie 
kwoty w latach 

       2014              2015  2016  2017 
Środki  na  dofinansowanie  zadań 
własnych z innych źródeł 

 
60.039.782,44 

 
6.509.382,19 

 
0,00 

 
0,00 

 
 

2.2. Dochody w latach 2018-2033 
 

2.2.1. Dochody bieżące w latach 2018-2033 
 

Dochody bieżące w latach 2018-2033 zostały oszacowane w oparciu o założone wskaźniki inflacji 

średniorocznej, dynamikę PKB oraz dynamikę dochodów Miasta w latach 2010-2013 (106,43%). 

Przyjęto założenie, że łączne dochody bieżące budżetu będą rosły o 3% rocznie.  

 

2.2.2. Dochody majątkowe w latach 2018-2033 
 

Zaplanowane w latach 2018-2033 dochody majątkowe obejmują jedynie środki ze sprzedaży 

majątku. Z uwagi na odległy horyzont czasowy i brak danych dotyczących kolejnego okresu 

programowania UE, nie zaplanowano środków zewnętrznych stanowiących dofinansowanie 

inwestycji. Łączne wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2018-2033 wynoszą 32 mln zł  

w tym w latach 2018-2019 po 7 mln zł, a od 2020 roku wpływy obniżono ponieważ można 

prognozować, że koniec okresu programowania 2014-2020 może spowodować spadek 

zainteresowania nieruchomościami 
 

3. Wydatki  
 

Wydatki budżetu w latach 2014-2033 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące  

i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na: 

− obsługę długu, 
 

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 
 

− funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego, 
 

− planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie. 
 

3.1. Wydatki bieżące 
 

 
Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła (art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych) która stanowi, że zarówno po stronie planu budżetu jak i po stronie jego wykonania 

wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących (z uwzględnieniem zastrzeżeń 

zawartych w art. 242 ust 2 i 3 ustawy). Ponadto od 2014 roku wchodzi w życie przepis, który będzie 
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uzależniał możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody 

bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku. Miasto chcąc 

realizować założony program inwestycyjny, podjęło działania maksymalizujące poziom salda 

operacyjnego, ponieważ  dla potrzeb obliczania nowego ustawowego limitu zadłużania w 2014 roku 

brane będą pod uwagę salda operacyjne budżetu powiększone o dochody ze sprzedaży majątku 

osiągnięte w 3 poprzednich latach czyli w latach 2011-2013. Z uwagi na ograniczone możliwości  

zwiększania poziomu dochodów bieżących  powinien być kładziony duży nacisk na sferę wydatków 

bieżących, na którą Miasto ma większy wpływ. Średnioroczna dynamika wydatków bieżących 

Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2010-2013 wyniosła 105,37%. Z uwzględnieniem tej dynamiki 

w okresie wieloletniej prognozy finansowej, oszacowano poziom wydatków bieżących liczonych  

z wyłączeniem: 

− odsetek od zadłużenia, 
 

− wydatków na projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych. 
 

W 2014 roku dokonano ograniczenia wydatków bieżących  w stosunku do planu na 2013 rok  

o 2,72 % tj. o ponad 8 mln zł. Wydatki na zadania finansowane dotacją przyznawane Miastu na 

etapie projektu budżetu są niższe niż w roku ubiegłym. W latach 2010-2013 średniorocznie 

otrzymywaliśmy w ciągu roku zwiększenie dotacji średnio o kwotę 4,5 mln zł, co stanowi 1,65 % 

wydatków bieżących bez obsługi długu. Począwszy od 2015 roku wydatki bieżące bez obsługi długu 

zwiększane są corocznie o poziom 3%. Wyszczególnione w ramach wydatków bieżących  kwoty 

planowane na  wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały oszacowane na poziomie 3%, a na 

funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego zostały oszacowane o poziom 2%. 

Wydatki bieżące obejmują wydatki na gospodarowanie odpadami na cały 2014 rok. W roku 2013 

wydatki obejmowały tylko 6 miesięcy.  W 2014 roku zostaną zwiększone wydatki finansowane 

dotacją na przedszkola. 

Wydatki na obsługę długu (odsetki) oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan  

zadłużenia.  Za  podstawę do  wyliczenia odsetek od  długu,  w  tym  planowanego do zaciągnięcia 

przyjęto prognozę stopy WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową. 

Wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia zaplanowano w oparciu o dane zawarte w 

wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2 do uchwały). 
 

Wyszczególnienie 
kwoty w latach 

       2014              2015  2016  2017 

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) 
 

283.231.302,58 
 

293.197.241,66 
 

301.993.159,00 
 

311.052.954,00 
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3.2. Wydatki maj ątkowe 
 

W  ramach  wieloletniej  prognozy  finansowej  w  każdym   roku  zapisano  łączne  kwoty 

wydatków na wydatki majątkowe, zaprezentowano wymienione z nazwy przedsięwzięcia  

wieloletnie  sięgające  roku  2015  (zamieszczone  w  załączniku  nr  2). Zwraca uwagę łączna 

wartość wydatków majątkowych w latach  prognozy,  która  charakteryzuje  się  tendencją  

malejącą  a  osiągniecie  minimum przypada na rok 2016, po którym to następuje stopniowy wzrost 

nakładów na inwestycje. Wysokie nakłady na inwestycje w początkowym okresie prognozy są 

efektem absorpcji znacznych kwot z budżetu UE przy zaangażowaniu w 2014 roku środków 

pożyczonych (kredyty, pożyczki). Niewielkie kwoty na inwestycje od roku 2016 są z jednej strony 

efektem niezaplanowania w tych latach konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych, które będą 

mogły podlegać potencjalnemu dofinansowaniu z budżetu  UE w perspektywie 2014-2020 (na 

tym etapie nie jest znana jeszcze wysokość dostępnych środków oraz szczegółowe priorytety 

polityki strukturalnej UE), z drugiej zaś strony wynikają z założenia finansowania inwestycji 

wyłącznie nadwyżką dochodów nad wydatkami bieżącymi. Faktyczne kwoty na wydatki 

majątkowe mogą okazać się wyraźnie wyższe,  co w głównej mierze zależeć  będzie od zdolności 

Miasta do absorpcji  środków z UE i możliwości zaciągnięcia kredytów lub pożyczek na 

inwestycje.  Wysokość kwot na inwestycje w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela: 

wyszczególnienie wart ość w latach 
lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

wydatki majątkowe  103.232.304,57   149.692.522,38 20.390.250,31 10.285.212,00 10.741.865,00 12.657.711,00 15.147.291,00 
lata 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

wydatki majątkowe 14.067.211,00  14.751.538,00 19.685.942,00 23.753.354,00 27.130.779,00 28.048.100,00 28.992.445,00 
lata 2027 2028 2029 2030 2031         2032         2033 

wydatki majątkowe 29.964.626,00 30.965.477,00 31.995.673,44 36.354.244,92 37.429.871,73    38.537.766,91    39.678.898,97 

 

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł 

finansowania wydatków majątkowych. W roku 2014 dominuje finansowanie środkami z Unii 

Europejskiej 60.024.782,44 zł, ze sprzedaży majątku 5.801.800,00 zł, także w znacznym stopniu 

środkami dłużnymi (zaciągnięcie długu planuje się jedynie w roku 2014).  

W roku 2015 wydatki majątkowe będą sfinansowane dotacją UE, nadwyżką operacyjną  

i dochodami ze sprzedaży mienia. Począwszy od roku 2016 głównym źródłem finansowania 

inwestycji stają się dochody ze sprzedaży mienia i nadwyżka operacyjna. Aby zachować potencjał 

inwestycyjny konieczna będzie determinacja w pozyskiwaniu dochodów bieżących oraz dyscyplina 

ograniczania wydatków bieżących. Wielkość inwestycji oraz struktura źródeł finansowania 

programu inwestycyjnego po roku 2014 może ulec istotnej zmianie po pozyskaniu środków z 

budżetu UE na lata 2014-2020. 

Również ostateczne rozliczenie projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków  

w Piotrkowie Trybunalskim” może spowodować zmiany w kwotach nakładów na lata 2014 i 2015. 
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4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu 
 

4.1. Przychody budżetu 
 

 

Dla potrzeb realizacji założonego programu inwestycyjnego i zbilansowania budżetu w wieloletniej 

prognozie finansowej  założono pozyskiwanie środków kredytowych i pożyczkowych tylko w roku 

2014 (w kwocie 56.298.986,88 zł), które są jednym z ważniejszych  źródłem finansowania 

inwestycji w tym roku. Proponowany okres spłaty środków kredytowych zaplanowanych w roku 

2014 wynosi 7 lat. Wolne środki z lat ubiegłych niezaangażowane w finansowanie deficytu  

2013 roku ujęte zostały w roku 2014 w kwocie 2 mln zł, a w roku 2015 w kwocie 9.855.314,34 zł.  
 

4.2. Rozchody budżetu 
 

 

Spłata zadłużenia 
 

W ramach  rozchodów  zaplanowano  środki  na   spłatę  zadłużenia   zaciągniętego  oraz 

planowanego do zaciągnięcia w okresie wieloletniej prognozy finansowej. Do roku 2023 spłaty 

długu obejmują raty kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW, natomiast w latach 2024-2029 

będzie spłacana tylko pożyczka zaciągnięta na projekt „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” ze stałym oprocentowaniem 0,5% rocznie. Wysokość spłat 

zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli: 

 
 

 
 
 
      Spłata zadłużenia 

kwoty w latach 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

15.728.511,72    16.624.199,76 19.812.614,80        15.318.667,00       16.173.130,00       15.789.734,00 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
14.754.577,00 14.211.714,00 14.027.754,00 10.789.729,00  8.015.027,00 3.297.586,00 

2025 2026          2027 2028      
2027 

         2029  
3.297.586,00 3.297.586,00 3.297.586,00 3.297.586,00          3.297.772,18  

 
  

4.3. Wyniki budżetu 
 

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) 
 

W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w ramach 

wieloletniej prognozy finansowej wyodrębnić można trzy okresy: 

− w roku 2014 planowany jest deficyt, 

− lata 2015-2029, w których prognozowana jest nadwyżka budżetowa, 

− lata 2030-2033, w których prognozowany jest budżet zrównoważony, 

Wypracowanie nadwyżki budżetowej jest konieczne z uwagi na obciążenie budżetu w latach  

2015-2029 rozchodami z tytułu spłat rat zadłużenia, które finansowane są z wypracowanej 

nadwyżki budżetowej. Okres po roku 2029 to lata zrównoważonego budżetu, co oznacza że całość 
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dochodów budżetu może być przeznaczana na wydatki budżetu.                                                                                                 

Wysokość sald wynikowych budżetu (nadwyżka/deficyt) w poszczególnych latach przedstawiono  

w poniższej tabeli: 

 

Zgodnie z procedurami ostrożnościowymi,  o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych w przypadku, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu 

publicznego do PKB jest większa niż 55 % a mniejsza niż 60 % wydatki budżetu jednostek 

samorządu terytorialnego określone w uchwale budżetowej na kolejny rok mogą być wyższe od 

dochodów jedynie o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z art. 86 a 

zawieszono stosowanie w/w ograniczeń na 2013 rok.  Biorąc pod uwagę aktualne prognozy  

w zakresie powyższej relacji nie da się wykluczyć sytuacji, w której dojdzie do przekroczenia  

w perspektywie najbliższych lat bariery 55 %-owej i tym samym zastosowania wyżej 

wymienionych procedur ostrożnościowych. Ponieważ wieloletnia prognoza finansowa została 

skonstruowana, przy założeniu osiągania począwszy od roku 2015 nadwyżki budżetu, 

minimalizowane jest ryzyko wystąpienia sytuacji niekorzystnej dla Miasta. Przedstawiona sytuacja 

finansowa jest prognozą,  która  może  być obarczona mniejszym lub większym ryzykiem 

wynikającym choćby z tego, że zdeterminowana jest m.in. koniunkturą gospodarczą, sytuacją 

budżetu państwa i wynikającymi z tego konsekwencjami. 

Salda operacyjne budżetu 
 

Saldo operacyjne (art. 242 ustawy o finansach publicznych) 
 

Zgodnie z obwiązującymi przepisami wysokość salda operacyjnego obliczana na podstawie 

art. 242 ustawy o finansach publicznych w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej 

przyjmuje wartość dodatnią. Co więcej poziom dodatniego salda (powiększonego o wpływy 

ze sprzedaży majątku) gwarantuje spełnienie nowych norm limitowania zadłużenia od 2014 

roku. Szczegółowe wartości powyższego salda operacyjnego przedstawiono w tabeli poniżej: 

 
 

saldo operacyjne 
(dochody bieżące 
-wydatki bieżące) 

wart ość w latach 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

41.706.152,82 17.838.168,58 18.603.879,00 19.914.995,00   21.447.445,00                                                  22.901.868,00 24.278.925,00 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

25.779.292,00 27.475.671,00 28.768.381,00 29.928.365,00 30.845.686,00 31.790,031,00 32.762.212,00 
2028 2029 2030 2031 2032 2033  

33.763.063,00 34.793.445,62 35.854.244,92 36.929.871,73  38.037.766,91  39.178.898,97  
 
  

 
 
 
      wynik budżetu       
(nadwyżka/deficyt)      

kwoty w latach 
2014 2015           2016 2017 2018 2019 2020 

-41.674.787,12 9.957.300,46 15.318.667,00    16.173.130,00     15.789.734,00 14.754.577,00    14.211.714,00 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

14.027.754,00 10.789.729,00 8.015.027,00 3.297.586,00        3.297.586,00 3.297.586,00      3.297.586,00 

2028 2029 2030 2031 2032 2033  

     3.297.586,00      3.297.772,18 0,00 0,00 0,00 0,00  
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5. Prognoza kwoty długu 
 
 

5.1. Zadłużenie i jego obsługa 
 

5.1.1 Zadłużenie 
 
 

Prognozę poziomu zadłużenia  na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu 

zadłużenia na koniec 2013 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie     

109.003.861,86 zł. Przewiduje się, że zadłużenie po dokonaniu ustawowych wyłączeń 

wyniesie na koniec 2013 roku 91.448.381,43 zł. Najwyższy poziom zadłużenia będzie na 

koniec 2014 roku i wyniesie 148.678.648,98 zł ( 37,47% planowanych dochodów) . Rok 2015 

będzie rokiem w którym poziom zadłużenia na koniec roku zacznie się zmniejszać, tak aby 

ostatecznie spaść do zera na koniec roku 2029. Wartość zadłużenia  w poszczególnych 

latach wg stanu na koniec roku przedstawia poniższa tabela: 

 

5.1.2. Obsługa zadłużenia 
 

Wraz z rosnącą wartością zadłużenia, większe środki zaplanowano w latach 2014-2018 na 

obsługę zadłużenia, czyli spłatę odsetek oraz rat zadłużenia. Od 2018 roku wartość obsługi 

zadłużenia w poszczególnych latach maleje, a od 2024 spłacana będzie tylko pożyczka  

z WFOŚiGW zaciągnięta na udział własny w projekcie „Modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. 

 

5.2. Ustawowe wskaźniki limituj ące zadłużenie 
 

5.2.1. Limity obowi ązujące od roku 2014 
 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

począwszy od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27  

sierpnia  o  finansach  publicznych.  Zgodnie  z  nimi  nie  będzie  można  uchwalić  budżetu, 

którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja 

łącznej kwoty obsługi zadłużenia  powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych 

 
Zadłużenie na 
koniec roku 

kwoty w latach 

           2014            2015 2016 2017 2018            2019            2020 

    148.678.648,98    128.866.034,18   113.547.367,18 97.374.237,18 81.584.503,18     66.829.926,18 52.618.212,18 

           2021 2022 2023 2024            2025            2026           2027 

   38.590.458,18 27.800.729,18 19.785.702,18 16.488.116,18 13.190.530,18 9.892.944,18 6.595.358,18 

2028            2029 2030        2031            2032 2033  
2033 

 

       3.297.772,18 0,00 0,00     0,00 
0,00 

0,00 0,00  
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poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z 

ostatnich  3  lat  relacji  jej  dochodów bieżących  powiększonych o  dochody ze  sprzedaży 

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. 

Ograniczeń powyższych analogicznie nie stosuje się do spłaty zadłużenia zaciąganego w 

związku  z  realizacją  projektów  współfinansowanych  ze  środków  UE  oraz  poręczeń   

i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, jednak w terminie nie 

dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji środków. W trakcie 

uchwalania jest zmiana art. 243 i 244 wprowadzająca korzystne zmiany dla jst zadłużających 

się na projekty współfinansowane ze środków UE. 

Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym 

powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości 

zadłużania.  Nowe regulacje w tym zakresie w dużym  stopniu uzależniają  więc możliwości 

inwestycyjne  jednostek  samorządu  terytorialnego  od  poziomu  salda  operacyjnego.  Po 

pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na 

inwestycje a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do 

zasady służy celom inwestycyjnym. 

Wartość relacji obowiązujących od 2014 roku, zaprezentowano w tabeli poniżej: 
 

wyszczególnienie wartość w latach 
lata 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Obsługa zadłużenia / dochody     5,53% 7,83% 6,14% 6,04% 5,53% 4,89% 4,48 

Limit obsługi zadłużenia / dochody 9,02% 10,09%   8,93%   8,97% 7,60% 7,88% 8,06% 
Spełnienie relacji ustawowej TAK TAK TAK TAK TAK TAK  

lata 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Obsługa zadłużenia / dochody 4,13%      2,96% 2,08% 0,82% 0,79%      0,77%      0,74% 
Limit obsługi zadłużenia / dochody  7,98%  7,81%   7,66%   7,74%   7,67%  7,54%  7,37% 
Spełnienie relacji ustawowej TAK TAK TAK TAK TAK TAK  

lata 2028 2029 2030 Ŧ031 2032 2033  
Obsługa zadłużenia / dochody 0,72%      0,69% 0,00% 0,00% 0,00%      0,00%  
Limit obsługi zadłużenia / dochody   7,37%  7,37%   7,37%   7,37%   7,37%  7,37%  
Spełnienie relacji ustawowej TAK TAK TAK TAK TAK TAK  

 
 

Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oznacza, że 

wartość wskaźnika: obsługa zadłużenia  / dochody po dokonaniu ustawowych wyłączeń nie 

przekracza limitu  obsługi zadłużenia / dochody.  

Szczegółowe dane zawiera załącznik Nr 1 pt. „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań” na 

lata 2014 -2033. 
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6. Przedsięwzięcia 
Łączne nakłady na przedsięwzięcia do 2033 roku wynoszą 365.027.015,71 zł, w tym  

na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 85.803.405,12 zł, a na majątkowe 

279.223.610,59 zł. W latach poprzednich (do 2013 roku włącznie) poniesiono na te 

przedsięwzięcia wydatki w wysokości 166.334.396,10 zł w tym na wydatki bieżące: 

33.028.461,21 zł, a na majątkowe 133.305.934,89 zł. Najwyższy limit wydatków na 

przedsięwzięcia przypada na 2014 rok i wynosi 147.580.730,29 zł, w tym na wydatki bieżące 

7.808.291,91 zł, a na majątkowe 139.772.438,38 zł. Wysoki udział w limicie wydatków 

majątkowych w 2014 roku ma przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” - 107.673.099,19 zł. Drugim z kolei 

ważnym przedsięwzięciem o wysokiej wartości jest „Trakt Wielu Kultur – Rozwój potencjału 

turystycznego miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego” 

– etap II, z kwotą nakładów 18.615.276,04 zł. 

Limity na wydatki bieżące obejmują m.in. najdłużej trwające przedsięwzięcia: „Opłaty za 

umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej” realizowane w latach 

2006-2033 z wartością 505.603,73 zł,  „Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej 

inwestycji na terenie miasta”, które jest realizowane w latach  2012-2030 o  łącznych nakładach 

na to przedsięwzięcie wynoszących 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.  

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć określający: 

- nazwę i cel każdego przedsięwzięcia, 

- jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą realizację przedsięwzięć, 

- okres realizacji przedsięwzięcia, 

- łączne nakłady finansowe, 

- limity wydatków w poszczególnych latach, 

- limit zobowiązań, 

zawiera załącznik nr 2 do uchwały pt. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. 


