
         Załącznik nr 3
         do Uchwały Nr XLIV/416/2017
         Rady Miasta Nowy Targ
         z dnia 29 grudnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NOWY
TARG NA LATA 2018-2024

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art.
230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. WPF w Nowym Targu po raz
pierwszy przyjęte zostało przez Radę Miasta wraz z Uchwałą Budżetową na 2011 rok i była
ona aktualizowana w każdym kolejnym roku budżetowym. W obecnej edycji WPF przyjmuje
się okres programowania 2018-2024, a zatem okres ten nie został wydłużony i jest on
związany z okresem spłaty zadłużenia jakie zaciągane jest przez miasto na realizację

miejskich inwestycji.

Obecna edycja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ oparta została o dane
wynikające z budżetu na rok 2018, jak i o dane o wykonaniu budżetu za lata 2014-2015 oraz
prognozowane wykonanie 2017 r. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych do
wyliczenia limitów spłaty długu za 2017 r. należy przyjąć kwoty planowane na III kw. 2017 r.

Jak wynika z załącznika nr 1 do WPF w celu realizacji wieloletnich przedsięwzięć
inwestycyjnych określonych w załączniku nr 2 do WPF, koniecznym będzie zaciągnięcie
nowych pożyczek i kredytów, ewentualnie przeprowadzenie emisji obligacji. Kwoty
zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji wyszczególnione są
w kolumnie 4.3 załącznika nr 1 do WPF.

Poniżej znajdują się objaśnienia do pozycji przyjętych w załączniku nr 1 do WPF.
Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi
w budżecie miasta Nowy Targ na rok 2018. Przedstawiony układ załączników jest zgodny
z wzorami udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów.

I. DOCHODY

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody
majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy o finansach publicznych.

Poziom dochodów zaplanowanych w WPF w roku 2018 koresponduje z wielkością dochodów
zaplanowanych w budżecie na 2018 r. Dochody na 2018 r. zaplanowane zostały w oparciu
o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Małopolskiego, jak również
w oparciu o własne analizy. Dochody w kolejnych latach oszacowane zostały na podstawie
dochodów planowanych do osiągnięcia w 2018 r. i zostały powiększone o prognozowany
indeks wzrostu. Założono, że w latach 2018-2024 będzie następował wzrost dochodów
bieżących (kolumna 1.1) średnio o 2% rocznie. Ten sam wskaźnik wzrostu dochodów



założono w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących ujętych w kolumnach
1.1.1-1.1.5.

W pozycji dochody majątkowe (kolumna 1.2) przyjęto planowane dochody ze środków z Unii
Europejskiej oraz z budżetu państwa, które wynikają z rozliczenia projektów planowanych do
realizacji. W ramach dochodów majątkowych w 2018 r. zaplanowano również dochody ze
sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1). Planuje się pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży
nieruchomości. W ramach tych dochodów planowane są wpływy z tytułu raty nieruchomości
sprzedanej w 2017 r. (kwota 600 000 zł) oraz dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na
terenie byłego NZPS "Podhale, jak również dochody z tytułu sprzedaży mieszkań
komunalnych na rzecz najemców (dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie
średniego wykonania dochodów z lat poprzednich). 

II. WYDATKI

Wydatki podzielone są na 2 grupy: wydatki bieżące (kolumna 2.1) i wydatki majątkowe
(kolumna 2.2). Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich,
w roku 2018 ujęta została kwota wydatków wynikających z budżetu na 2018 rok. Zgodnie
z art. 226 ust. 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) oraz wydatki związane
z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2 - rozdział
75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej). Wyodrębniono również wydatki bieżące związane
z realizacją przedsięwzięć wieloletnich (kolumna 11.3.1), wykaz tych przedsięwzięć znajduje
się w załączniku nr 2 do WPF, jak również wyodrębniono zgodnie z wymogami ustawowymi
pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji (w kolumnie tej nie wykazuje się żadnych
kwot, gdyż na chwilę obecną nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji i nie są one również
planowane w latach następnych). Wyodrębniono również pozycję wydatków związanych
z obsługą długu (kolumna 2.1.3 - odsetki od pożyczek i kredytów oraz prowizje). W kolumnie
tej przedstawiono koszty związane z zaciągniętym długiem w poszczególnych latach. 

Założono wzrost wydatków bieżących w latach 2018-2024 corocznie średnio o 2%.

Prognozowane wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane
i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF. Mając na
uwadze zrealizowane przez miasto inwestycje w ostatnich latach bardzo duże inwestycje, na
które częściowo musiał zostać zaciągnięty dług, realizacja nowych inwestycji jest znacząco
ograniczona. W pierwszej kolejności wszelkie nadwyżki budżetowe muszą być przeznaczona
na spłatę już zaciągniętego długu. Nowe inwestycje realizowane są w pierwszej kolejności
pod warunkiem pozyskania bezzwrotnej pomocy. W wieloletniej prognozie finansowej
przedstawiono maksymalną kwotę planowanego zadłużenia. Mając na względzie
doświadczenia z ostatnich kilku lat można się spodziewać, że ostatecznie zadłużenie zamknie
się niższą kwotą. Teza ta znajduje potwierdzenie w danych z wykonania budżetu za ostatnie
lata.



III. Przychody

W pozycji przychodów zaplanowane zostały przychody w kolumnie 4.4 - Inne przychody nie
związane z zaciągnięciem długu – mieszczą się tu przychody z tytułu zamknięcia zakładanych
w trakcie roku lokat bankowych oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu miasta, jak
również w kolumnie 4.3 - Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji). Przychody z tytułu
pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji mają zabezpieczyć płynność finansową miasta oraz
pomóc w realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Planowana realizacja nowych
zadań inwestycyjnych w 2018 r. pociąga za sobą konieczność zaciągnięcia nowego długu
(głównie na wkład własny przy realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków z Unii
Europejskiej). 

IV. Rozchody

W pozycji rozchodów (kolumna 5) zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą już 
zaciągniętego długu, jak również spłatą zadłużenia zaplanowanego do zaciągnięcia w roku
2018. Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach zdeterminowana została poprzez
możliwości finansowe miasta oraz limity wynikające z ustawy o finansach publicznych.
Opierając się o analizy wykonania budżetów lat wcześniejszych, spłata zadłużenia rozłożona
została na lata 2018-2024. Rozchody wykazane w kolumnie 5.2 dotyczą kwoty zakładanych
w trakcie roku budżetowego lokat.

W kolumnie 6 przedstawiona została prognoza kwoty długu. Limitowanie możliwości
zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego określone zostały w art. 243 ustawy
o finansach publicznych. Maksymalne możliwości spłaty zadłużenia zaciąganego przez
Miasto Nowy Targ przedstawione zostały w kolumnie 9.7.1, natomiast w kolumnie 9.6
przedstawiona została prognoza kształtowania się tego wskaźnika w poszczególnych latach
dla Nowego Targu. Jak widać z przedłożonych danych, zaplanowane limity spłaty długu dla
Nowego Targu w latach 2018-2024 spełniają wymogi ustawowe, dodatkowo należy
zaznaczyć, że kwota długu w poszczególnych latach jest znacząco poniżej obowiązującego
w przeszłości limitu, tj. poniżej 60% planowanych dochodów (w 2018 r. będzie to nie więcej
niż 34% planowanych dochodów i w kolejnych latach wskaźnik ten powinien znacząco
spadać).

Wykonanie budżetów za ostatnie lata potwierdza, że kolejne edycje wieloletniej prognozy
finansowej były planowane w sposób realistyczny, to znaczy, planowane wydatki były
dostosowane do realnych dochodów, a zadłużenie miasta (które jest wynikiem realizacji
bardzo dużego programu inwestycyjnego), w ostatnich latach sukcesywnie jest zmniejszane.
Trwająca perspektywa finansowania ze budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 daje
duże szanse pozyskania znacznej pomocy bezzwrotenj w różnych obszarach. Wiąże się to
jednak w wielu przypadkach z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny.
Wkład ten ze względu na ograniczenia budżetowe musi być niejednokrotnie pokryty ze
środków pozyskanych w postaci kredytów lub pożyczek, które będą spłacane w latach
następnych. Mając na uwadze to, że  kolejnych latach Polsce nie zostaną już przyznane tak
duże środki z budżetu Unii Europejskiej istotnym jest jak najbardziej optymalne
wykorzystanie środków udostępnianych w bieżącej perspektywie, a wiąże się to również



z koniecznością posiłkowania się również środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
Opracowując niniejszy WPF kierowano się również zasadą realnego planowania i z dużym
prawdpodobieństwem ostateczny wynik finansowy może być lepszy niż założono
w niniejszym dokumencie (o ile nie wystąpią jakieś nadzwyczajne zdarzenia).


