Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXI/198/2021
Rady Powiatu Choszczeńskiego
z dnia 9 września 2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie
finansowej na lata 2021-2032 Powiatu Choszczeńskiego.
Dochody (poz. 1):
Założono kwoty dochodów zgodnie z:


Ministerstwo Finansów zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pismem z dnia 14 października
2020 r. nr ST8.4750.8.2020 przekazało informacje o rocznych wielkościach
poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.



Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z pismem FB-1.3110.10.5.2020.MR
z 21 października 2020 r. w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych na
finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej oraz
na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej oraz w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych na
zadania własne.

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacjami opublikowanymi przez
Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji opublikowanych przez GUS.

Wydatki (poz. 2):
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat
zaciągniętych kredytów (poz. 2.1.3).
Zadłużenie na koniec 2021 roku będzie wynosiło 8 761 329,00zł (poz. 6) planuje się
je spłacić do 2032 roku.
Nominalny wzrost wynagrodzeń o 0,00 % w roku 2021 - dla pracowników
administracji i obsługi, na lata kolejne o 0,00% (poz. 2.1.1).
W ramach wydatków objętych limitem zgodnie z art. 226 ust 4 uofp ujęto kwoty
zgodnie z załącznikiem nr 2.
Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243
ustawy o finansach publicznych.
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług

z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. (poz. 6).
Przyjmuje się że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych
środków obrotowych z lat ubiegłych.
Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została
w odpowiednich pozycjach załącznika nr 1 (poz. 8.3 i 8.4 i 8.4.1).Nadwyżkę
budżetowa planowaną w kolejnych latach (poz. 3.1) planuje się przeznaczyć na
spłatę rat kapitałowych.
Przychody i rozchody budżetu:
Planowane przychody (poz.4) w 2021 r. na kwotę 8 153 119,00 zł obejmują
nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, która sfinansuje rozchody w kwocie
686 604,00 zł. (poz. 5.) oraz planowany deficyt w kwocie 7 466 515,00 zł (poz. 4.2.1)

