
 

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono zgodnie z art.226-232 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018-2028, co wynika 

z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań dotyczących emisji obligacji 

oraz poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Kozienicach. 

 

Dochody ogółem zaplanowane zostały w kwocie 55.152.261,95 zł zgodnie z Tabelą  

Nr 1, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 51.351.261,95 zł, dochody majątkowe  

w kwocie 3.801.000,00 zł. 

W ciągu roku budżetowego dochody ogółem ulegają zmianie, o czym świadczy 

wykonanie w latach poprzednich. 

 

Na planowaną kwotę dochodów bieżących składają się głównie: 

 dochody z PIT 12.974.977,00 zł, 

 dochody z CIT  1.000.000,00 zł,  

 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, z zakresu geodezji i kartografii,  

za zajęcie pasa drogowego, z opłat komunikacyjnych kwota 3.844.600,00 zł, 

 subwencja ogólna w kwocie 18.960.115,00 zł, 

 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 9.395.759,95 zł. 

 

Na dochody majątkowe w kwocie 3.801.000,00 zł składają się: 

 dochody ze sprzedaży mienia 581.000,00 zł, pochodzące z zaplanowanych 

do sprzedaży lokali w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrówce 

stanowiących mienie powiatu kozienickiego, oraz ze sprzedaży działki  

o powierzchni 4.900 m2 położonej w Kozienicach przy Al. Solidarności 

powstałej w wyniku podziału działek Nr 645, 1805/2 i 1701/6, 

  dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 

3.220.000,00 zł (są to dotacje celowe w ramach współpracy z jednostkami 

samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i dla Szpitala 

Powiatowego w Kozienicach). 

  



 

Wydatki ogółem zaplanowane zostały w kwocie 55.542.507,96 zł, w tym wydatki 

bieżące stanowią kwotę  48.679.961,03 zł, a wydatki majątkowe 6.862.546,93 zł – 

realizacja z udziałem środków gminnych,  środków z budżetu państwa oraz funduszy UE. 

 

Na wydatki z tytułu poręczenia kredytu dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach  

w 2018 roku zaplanowano kwotę 1.320.254,52 zł. Zgodnie z umową poręczenia kredytu 

w WPF z tytułu poręczeń i gwarancji przyjęto zabezpieczenie środków finansowych  

w planie wydatków do 2028 roku.  

 

Z uwagi na spłatę poręczonego kredytu na bieżąco przez Szpital Powiatowy  

w Kozienicach w ostatecznym wykonaniu za 2017 rok przewidywana jest kwota 0,00zł, 

(plan dotyczący poręczonego kredytu sukcesywnie ulega pomniejszeniu o spłacone raty 

miesięczne przez SPZZOZ w Kozienicach w ciągu roku budżetowego). 

 

Na obsługę długu, tj na odsetki od wyemitowanych obligacji samorządowych  

na 2018 rok zaplanowano kwotę 300.000,00 zł. Wydatki na obsługę długu zostały 

zaplanowane zgodnie z umowami dot. emisji obligacji do 2028 roku. 

 

W projekcie budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok kwota dochodów ogółem 

niższa jest od kwoty wydatków ogółem, planowany jest deficyt budżetowy  

w wysokości 390.246,01 zł 

Ww. deficyt budżetowy pokryty będzie wolnymi środkami z lat ubiegłych, a dotyczy 

realizacji projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w 2018 roku, 

które wpłynęły do budżetu powiatu w 2017 roku (Erasmus Plus, Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem). 

 

Na wykup obligacji w 2018 roku przeznaczona jest kwota 700.000,00 zł pochodząca  

z przychodów z tytułu wolnych środków. Spłata zadłużenia dot. wykupu obligacji  

w 2018 roku oraz w latach następnych planowana jest na podstawie umów z bankami. 

Planowane zadłużenie powiatu kozienickiego na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniesie 

8.300.000,00 zł kolumna 6 w WPF, spłaty rat kredytu – wykup obligacji obrazuje 

kolumna 5.1. 
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W wykazie przedsięwzięć do WPF limit wydatków obrazuje realizację przedsięwzięć  

w latach 2018-2021.  

 

Limit w 2018 roku wynosi 2.240.299,10 zł i obejmuje wydatki bieżące w kwocie 

474.752,17 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.765.546,93 zł.  

Są to wydatki  głównie na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem 

środków z funduszy Unii Europejskiej oraz pozostałe zadania realizowane przez okres 

dłuższy niż jeden rok, poszczególne limity obrazują okres ich realizacji. 

 

W projekcie budżetu powiatu w planie wydatków na 2018 rok nie występują projekty 

jednoroczne z udziałem środków z budżetu UE, w związku z powyższym  

w przedsięwzięciach do WPF limity wydatków są zgodne z kolumną 11.3, kolumną 

11.3.1 i kolumną 11.3.2 WPF. 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została zgodnie z opracowanym projektem 

budżetu na 2018 rok oraz wymogami ustawowymi z uwzględnieniem zabezpieczenia 

środków na spłatę zadłużenia i poręczenia kredytu. 
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