
 
Uzasadnienie 

   do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 
2021-2027 

  Wieloletniej Prognozy Finansowej jest  z zasadniczych zmian 
wprowadzonych  z dnia 27 sierpnia 2009 roku   do  gospodarki finansowej 
jednostek  terytorialnego. Regulacja ta stwarza  kompleksowej analizy sytuacji 
finansowej jednostki oraz  oceny podejmowanych  z perspektywy ich znaczenia dla 

 W  prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki  terytorialnego ma 
 instrumentem nowoczesnego  finansami publicznymi. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejska Górka zastosowano wzory   
nr 1 oraz  nr 2 do  zgodnie z  Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 
2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki  terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 92) z  zmian  z  Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 
z dnia 1  2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz  Ministra Finansów z dnia 
10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381). 

 opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka jest   na 
2021 rok wraz z zmianami, dane sprawozdawcze z wykonania  Gminy Miejska Górka za lata 
2018, 2019 i 2020,  planowane na koniec III  2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów 

 stosowania jednolitych  makroekonomicznych,   oszacowania 
skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). 

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze 
zmianami)   wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku  oraz co najmniej 
trzech kolejnych lat  Z ust. 2   wynika,   kwoty   

  wieloletniej prognozy finansowej,   na okres, na który  lub planuje  
  Na      przewiduje  do roku 2027. 

W  z  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejska Górka  przygotowana na 
lata 2021-2027. 

Kwoty wydatków  z limitów wydatków na  nie  poza okres prognozy 
kwoty  Nie planuje   wydatków z  niewymagalnych  i gwarancji, które 

 okres prognozy kwoty  

1.  makroekonomiczne 

Przy opracowaniu prognozy pozycji  Gminy Miejska Górka wykorzystano trzy podstawowe 
mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz  inflacji (CPI) oraz  

 Na ich podstawie oszacowano  dochodów i wydatków Gminy Miejska Górka, co  
konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania  pozwoli  w   

  jednostki. 

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów,  wskazanych pozycji oparto o Wytyczne  
stosowania jednolitych  makroekonomicznych   oszacowania skutków 
finansowych projektowanych ustaw. 

Tabela 1. Dane makroekonomiczne  do  prognozy 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
PKB 4,00% 3,40% 3,00% 3,00% 3,00% 3,10% 3,10% 
Inflacja 1,80% 2,20% 2,40% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 
Wynagrodzenia 1,50% 1,90% 2,20% 2,70% 2,90% 3,00% 3,00% 

 Wytyczne  stosowania jednolitych  makroekonomicznych   
oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), 
Warszawa 2020. 

 oparto o   



1.dla roku 2021    z  na rok 2021 wraz z zmianami; 

2.dla lat 2022-2027  wykonano poprzez  o  dynamiki inflacji, dynamiki PKB 
oraz dynamiki realnej  brutto. 

Podzielenie prognozy w  sposób pozwala na    inwestycyjno-kredytowych 
gminy. 

Zgodnie z   dochody i wydatki  w roku 2021  w WPF  
z  zawartych w uchwale  na 2021 rok wraz z zmianami. Od 2022 roku dochody i wydatki 

 ustalono za   inflacji,  dynamiki PKB oraz  dynamiki realnej 
 brutto. W tym celu,    indeksacji  bazowych o odpowiednio 

przypisany dla  kategorii   Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim 
stopniu dochody lub wydatki  od poziomu  z danego roku. Indeksowana zostaje  na rok 

 

Sposób indeksacji za  wag przedstawia  wzór: 

 

gdzie: 

  -  prognozowana danej kategorii dochodów  wydatków  

 -  danej kategorii dochodów  wydatków  w roku  

 -   inflacji w roku prognozowanym; 

  - waga przypisana  CPI,  jego rzeczywistym  na  
 

 -  dynamiki PKB; 

 - waga przypisana  dynamiki PKB,  jego rzeczywistym  na 
  

  -  dynamiki realnej  brutto w gospodarce narodowej; 

 - waga przypisana  dynamiki WB,  jego rzeczywistym  na  
 

2. Dochody 

Prognozy dochodów Gminy Miejska Górka dokonano w  merytorycznych, a  
sklasyfikowano w  wymagane ustawowo.  merytoryczny   za  
paragrafów klasyfikacji  i  dochody  i  

Dochody  prognozowano w podziale na: 

1.dochody z   we  z podatku dochodowego od osób fizycznych; 

2.dochody z   we  z podatku dochodowego od osób prawnych; 

  

4.dotacje i  przeznaczone na cele  

 dochody (m. in.: podatki i  lokalne, grzywny i kary   z  odsetki od 
 na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od  

Dochody  prognozowano w podziale na: 

dochody ze   

dotacje i  przeznaczone na inwestycje; 

2.1. Dochody  

 dotychczasowe   dochodów  Gminy Miejska Górka oraz 
przewidywania na  lata, w poszczególnych kategoriach dochodów     



indeksacji  bazowych o odpowiednio przypisany dla  kategorii   za  
 wag: 

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych  do  prognozy dochodów  

Wyszczególnienie INFLACJA PKB 
dochody z  w PIT 0,00% 100,00% 
dochody z  w CIT 0,00% 100,00% 
subwencja ogólna 100,00% 0,00% 
dotacje  100,00% 0,00% 

 w tym: 0,00% 100,00% 
z podatku od  0,00% 100,00% 

 Opracowanie  

Podatek od  

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i  lokalnych  stawek podatku od 
 nie   górnych granic stawek kwotowych  przez Ministra 

Finansów. W roku   z  podatku od  zaplanowano w oparciu 
o planowane na 2021 r. stawki podatku od  oraz zasób  Gminy Miejska Górka, 
który stanowi przedmiot opodatkowania.   z podatku od  na 2021 r. ustalono 

 na 3 931 056,00  

W latach    wzrostowy trend  z tego podatku i  dochodów 
  planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów 

opodatkowania  z prowadzeniem  gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. 

 w podatkach centralnych 

Jako  ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym  z   kraju, przy 
szacowaniu dochodów z   w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób 
prawnych (CIT) w latach 2023-2027  pod    PKB. Zastosowana metodologia 
prognozowania z tego    na  wzrost  na poziomie ok. 250 tys.  

Subwencje i dotacje na zadania  

  subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z   (innych   na 
dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok  w oparciu o informacje przekazane 
przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy  wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas 
cyklicznych subwencji i dotacji celowych z   w oparciu o prognozowany  inflacji. 

2.2. Dochody  

Waloryzacji o  makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze  Dochody 
 w tym przede wszystkim dochody ze   pozbawione   a ich poziom 
 jest od czynników  jak np. koniunktura na rynku  

W 2021 roku dochody ze   zaplanowano na poziomie 600 000,00   na 
informacjach o wykonaniu dochodów  w poprzednich latach,    zaplanowana 
kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama  mienia  zaplanowana przy 
dochowaniu   

 zaplanowanych w 2021 roku dochodów ze  ma    
których wykaz zaprezentowano w  tabeli. 

Tabela 3. Wykaz  planowanych do  w 2021 roku 

  Nr   Powierzchnia [ha] Planowany dochód 
Miejska Górka 330 0,2981 20 000,00 
Miejska Górka 326 0,5820 40 000,00 
Miejska Górka 331 0,0515 3 000,00 
Konary 350 1,2300 81 000,00 
Niemarzyn 151 1,2400 80 000,00 
Oczkowice 155 1,7800 130 000,00 
Oczkowice 156 0,1200 6 000,00 



Oczkowice 9 0,5800 40 000,00 
Miejska Górka 394/5 0,3388 199 000,00 

  299/2 0,0200 5 500,00 
Suma: 604.500,00 

 Opracowanie  

W 2021 r. Gmina Miejska Górka  dotacje na inwestycje w  14.599.267,25  które 
  z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na  m.in.  przedstawionych w  

nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uzyskaniem  otrzymanych z  funduszy 
celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Dróg  Gmina Miejska Górka w latach 
2019-2020  zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach", 

 rozliczenie  w roku 2021 i   w  250.000,00  W 2021 roku Gmina 
Miejska Górka    z  Funduszu Inwestycji Lokalnych w  
4.600.000,00  na  dwóch  inwestycyjnych. Na  inwestycji pn. "Budowa przedszkola 
w Miejskiej Górce" jednostka  terytorialnego   w  4.000.000,00  
natomiast na  zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci  
w  Roszkówko" Gmina   w  600.000,00  W roku 2021  te 
nie  wykorzystywane, w  z   wprowadzone w pozycji wieloletniej prognozy 
finansowej jednostki  terytorialnego jako inne rozchody  ze   (przelewy na 
rachunku lokat). W  Nr 2 "Wykaz  do WPF" w wydatkach na programy, projekty lub 
zadania  (inne  wymienione w pkt 1.1 i 1.2) oprócz zadania inwestycyjnego "Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz sieci  w  Roszkówko" (okres realizacji 2021-2022) oraz 
"Budowa przedszkola w Miejskiej Górce" (okres realizacji 2021-2023) wykazano  zadania 
inwestycyjne : 

1) Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Podgórna - okres realizacji zadania przypada na lata 2021-
2022   finansowe 1.941.513,89  

2) Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej w Konarach - okres realizacji zadania przypada na lata 
2021-2022   finansowe 2.813.167,58  

3) Budowa wyniesionego  dla pieszych na ulicy Zacisze w Miejskiej Górce - okres realizacji 
zadania przypada na lata 2021-2022   finansowe 300.000,00  

4) Budowa  ulicznego w Miejskiej Górce, ul. Podgórna, ul.  i  ul. Bema - okres 
realizacji zadania przypada na lata 2021-2022   finansowe 150.000,00  

5) Przebudowa drogi 5482P  odc.  - okres realizacji zadania 2021-
2022   finansowe 15.000,00  

6) Budowa  dla pieszych na ulicy  w  - okres realizacji zadania przypada na lata 
2021-2022   finansowe 190.000,00  

7) Budowa  dla pieszych na  ulicy Bema z  Górków w Miejskiej Górce - okres 
realizacji zadania przypada na lata 2021-2022   finansowe 275.000,00  

8 Budowa  dla pieszych przy placu zabaw na ulicy Bema w Miejskiej Górce - okres realizacji 
zadania przypada na lata 2021-2022  naklady finansowe 270.000,00  

9) Budowa wyniesionego  dla pieszych w  - okres realizacji zadania przypada na lata 
2021-2022   finansowe 390.000,00  

Dochody z  dotacji oraz  przeznaczonych na inwestycje w 2022 roku zaplanowano w kwocie 
8.075.000,00   Programu Inwestycji Strategicznych Polski  

3. Wydatki 

Prognozy wydatków Gminy Miejska Górka dokonano w podziale na kategorie wydatków  
i wydatków  

3.1. Wydatki  

Wydatki  prognozowano w podziale na: 



wynagrodzenia i  od nich naliczane; 

wydatki  z   w tym odsetki i dyskonto; 

 wydatki  

Zgodnie z   przy prognozie dochodów, dla wydatków  w roku 2021  
  wraz z zmianami. W 2021 r. w  Gminy Miejska Górka wydatki na wynagrodzenia 

i pochodne od  zabezpieczono w  19.209.918,46  co stanowi wzrost w stosunku do 
wykonania na koniec 2020 roku. W latach 2023-2027 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia 
i pochodne od  w oparciu o  

Podobne   w przypadku prognozowania  wydatków  O ile 
w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od  i  wydatków  

 zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki  z     
 od  zawartych w umowach kredytowych,  i emisji obligacji. 

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych  do  prognozy wydatków  

Wyszczególnienie INFLACJA PKB WYNAGR 
wynagrodzenia i pochodne 80,00% 0,00% 0,00% 
inne 80,00% 0,00% 0,00% 

 Opracowanie  

Wydatki na   skalkulowano w oparciu o  stawki WIBOR jak  warunki 
 z zawartych umów (w przypadku  historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF 

  koszty   planowanego do  

   w pozycji [10.11] wykazano poniesione wydatki   ustawowemu 
 z limitu   w  117.085  Niniejsza kwota obejmuje wydatki  

poniesione w celu realizacji   z  COVID-19, które w  sfinansowano 
m.in. z rezerwy na  kryzysowe,  w efekcie  pandemii. 

3.2. Wydatki  

Wydatki  na rok 2021 zaplanowano w  9.265.756,58  W roku 2022 w Uchwale Nr 
XXIV/146/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027 wydatki    11.091,00  
w  z  zmianami wydatki  na rok 2022   18.349.369,03  
Wprowadzono wydatki na  inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci  
w  Roszkówko" w kwocie 600.000,00  "Budowa przedszkola w Miejskiej Górce" w kwocie 
4.000.000,00  "Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Podgórna" w kwocie 1.941.513,89  
"Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej w Konarach" w kwocie 2.813.167,58  "Budowa wyniesionego 

 dla pieszych na ulicy Zacisze w Miejskiej Górce" w kwocie 300.000,00  "Budowa  
ulicznego w Miejskiej Górce, ul. Podgórna, ul.  i  ul. Bema" w kwocie 50.000,00  
"Przebudowa drogi 5482 P  odc.  w kwocie 15.000,00  "Budowa 

 dla pieszych na ulicy  w  w kwocie 190.000,00  "Budowa  dla 
pieszych na  ulicy Bema z  Górków w Miejskiej Górce" w kwocie 275.000,00  "Budowa 

 dla pieszych przy placu zabaw na ulicy Bema w Miejskiej Górce" w kwocie 270.000,00  "Budowa 
wyniesionego  dla pieszych w  w kwocie 390.000,00  oraz  zadania 
inwestycyjne jednoletnie. W kolejnych latach wydatki   zaplanowane tak, aby  

 po    tzw. wolnych  

W  Nr 2 "Wykaz  do WPF" w wydatkach na programy, projekty lub zadania 
 z programami realizowanymi z   o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wykazano trzy zadania inwestycyjne: 

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w   i Gostkowo. Zadanie to 
realizowane jest w okresie od roku 2019 do 2021 roku.     4.643.218,79  
(wydatki roku 2019 - 112.632,40  wydatki roku 2020 - 1.080.586,39  wydatki planowane na rok 2021 - 
3.450.000,00  



2) Budowa  wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia  nich we wsiach  
i Gostkowo. Zadanie to realizowane jest w latach 2020-2021.     917.327,80  
(wydatki roku 2020 - 97.327,80  wydatki planowane na rok 2021 - 820.000,00  

3) Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Hubala. Zadanie do realizowane jest w latach 2020-
2021.     761.189,00  (wydatki roku 2020 - 61.189,00  wydatki planowane 
na rok 2021 - 700.000,00  

4. Wynik  

Wynik  w prognozowanym okresie jest   z   do prognozy 
dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej  
powoduje  i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków  któremu   
cechy statystyczne. W  prognozowanym okresie utrzymana  relacja z art. 242 (brak deficytu 

 

Tabela 5. Wynik  Gminy Miejska Górka 

 2021 2022 2023 2024 
Dochody 67 355 826,29 55 468 450,22 49 062 083,00 50 170 547,00 
Wydatki 59 934 027,97 65 508 225,27 48 662 083,00 49 770 547,00 
Wynik  7 421 798,32 - 10 039 775,05 400 000,00 400 000,00 

 2025 2026 2027  
Dochody 51 514 330,00 52 912 835,00 54 349 732,00  
Wydatki 50 714 330,00 51 312 835,00 53 249 732,00  
Wynik  800 000,00 1 600 000,00 1 100 000,00  

 Opracowanie  

W  z otrzymaniem w 2021 roku  z  Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 
4.600.000,00   dochody, dochody   w  z przyznaniem  

 Funduszu Rozwoju Dróg,  te wprowadzono do paragrafu 6350  otrzymane 
z  funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 4.239.775,05  zgodnie 
z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K Gminie Miejska Górka przyznana  kwota 
900.000,00  na  subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji 
w zakresie kanalizacji. Wszystki te   wydatkowane w roku 2022,  w roku 2021 wprowadzono 

 po stronie rozchodów - inne rozchody  ze   Wynik  na rok 2021 po 
stronie planu stanowi  w kwocie 7.421.798,32  (przeznaczenie  - utworzenie lokaty). 
W roku 2022  deficyt do kwoty 10.039.775,05   jest to z wprowadzeniem nowych inwestycji, 
na które Gmina Miejska Górka  innymi  wniosek w ramach Funduszu Rozwoju Dróg.  

5. Przychody 

W  4.617.976,73  zaplanowano przychody w  Gminy Miejska Górka na 2021 r. 
Przychody Gminy Miejska Górka w 2021 r.  

1) w kwocie 2.300.000,00  przychody z  kredytów,  lub emisji papierów  

2) w kwocie 547.976,73  w pozycji 4.2. wprowadzono przychody jednostek  terytorialnego 
z niewykorzystanych   na rachunku    z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi sfinansowanych  ze szczególnymi zasadami wykonywania  

 w  ustawach; 

3) w kwocie 1.770.000,00  wprowadzono wolne  o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. 

W roku 2020 Gmina Miejska Górka   w  573.413,00  z  Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.  te Gmina  na  zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w   i Gostkowo". W roku 2020 wydatkowano jedynie 

 131.068,46  w  z     w kwocie 442.344,54  
wprowadzono po stronie przychodów 2021 roku w paragrafie 905 - przychody jednostek  
terytorialnego z niewykorzystanych   na rachunku    



z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych  ze szczególnymi zasadami 
wykonywania   w  ustawach oraz po stronie wydatkowej zadania 
inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w   i Gostkowo". 

W roku 2020 dochody z   z  za zezwolenia na  napojów alkoholowych" 
wykonano w  197.569,63  natomiast wydatki na  gminnego programu profilaktyki 
i  problemów alkoholowych oraz programu  narkomanii   
91.937,44   przychody roku 2021 oraz wydatki w kwocie 105.632,19  

W roku 2022 planuje  przychód na poziomie 11.739.775,05  (przychody w kwocie 2.000.000,00  - 
kredyty,  emisja papierów  przychody w kwocie 9.739.775,05  - wykazane 
w pozycji 4.2 -   z lat  dotyczy  otrzymanych w 2021 roku z  
Funduszu Inwestycji Lokalnych,  Funduszu Rozwoju Dróg oraz wsparcia finansowego na  
inwestycji w zakresie kanalizacji, które w roku 2021  wprowadzone po stronie dochodów oraz po stronie 
rozchodów (poz. 5.2 inne rozchody  ze   - przelewy na rachunki lokat).  te  
wydatkowane w roku 2022 (realizacja inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci 

 w  Roszkówko" w kwocie 600.000,00  realizacja inwestycji pn. "Budowa 
przedszkola w Miejskiej Górce" w kwocie 4.000.000,00  oraz inwestycji  z  dróg 
z    Funduszu Rozwoju Dróg. W latach 2023-2027 przychodów nie planuje  

6. Rozchody 

Na  31.12.2020 kwota   na    faktycznej  
  z  kredytów,  i wyemitowanych obligacji wynosi 

4 000 000,00  a jego  planowana jest do roku 2022. W WPF Gminy Miejska Górka   
   planowanego do  w 2021 i 2022 r. w   

4.300.000,00   planowanych   w latach 2023-2027. 

Tabela 6.   i planowanych  Gminy Miejska Górka 

Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 
Kredyt historyczny 2 300 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 
Kredyt planowany 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 
Roczna rata  2 300 000,00 1 700 000,00 400 000,00 400 000,00 
Wyszczególnienie 2025 2026 2027 
Kredyt historyczny 0,00 0,00 0,00 
Kredyt planowany 800 000,00 1 600 000,00 1 100 000,00 
Roczna rata  800 000,00 1 600 000,00 1 100 000,00 

 

 Opracowanie  

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych 

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 ze zmianami) od 1 stycznia 2014 r.  indywidualny   dla  

 przepisów roczna    i ich  do planowanych dochodów  
pomniejszonych o dotacje i  przeznaczone na cele  nie    maksymalnej 

    wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b  ustawy. 

Od 1 stycznia 2020 r.  faktycznej     o umowy, które  
skutki ekonomiczne podobne do kredytu,  depozytu czy emisji papierów   
po 1 stycznia 2019 roku).  do    ww. umów dotyczy zarówno  rat, 
jak  wydatków  na ich  (odsetki, prowizje,  

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych  
 z zapobieganiem,  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób  oraz 
 nimi sytuacji kryzysowych,       JST: 

na lata 2020-2025 wydatki   tej jednostki  pomniejszeniu o wydatki  na 
  



na rok 2021 i lata kolejne wydatki   tej jednostki  pomniejszeniu o wydatki  
poniesione w 2020 r. w celu realizacji   z  COVID-19. 

 indywidualnego     obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów 
dostosowawczych, tj.: 

na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw; 

od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

Tabela 7.   relacji z art. 243 uofp 

 2021 2022 2023 2024 2025 
  (fakt. i plan. po  7,13% 5,40% 1,42% 1,35% 2,36% 

Maksymalna   (wg planu po III kwartale 2020) 12,78% 8,63% 4,54% 3,85% 3,13% 
Maksymalna   (wg wykonania 2020) 16,19% 12,03% 7,94% 3,85% 3,13% 
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) Tak Tak Tak Tak Tak 

 2026 2027 
  (fakt. i plan. po  4,37% 2,89% 

Maksymalna   (wg planu po III kwartale 2020) 5,36% 4,40% 
Maksymalna   (wg wykonania 2020) 6,94% 5,99% 
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) Tak Tak 

 

 Opracowanie  

Sytuacja Gminy Miejska Górka jest stabilna. W 2018 roku   operacyjnej  ponad 
5,6 mln  a w 2019 roku wykonano  na poziomie 3,7 mln  Wykonanie na  2020 r. wykazuje 

 na poziomie 4,8 mln   w  na 2021 r.   na poziomie 1.483.987,65  W latach 
prognozy, ze  na   zaplanowano jej  wzrost od roku 2024 na 
poziomie 400 tys.  co sprawia,  prognoza ta ma charakter realistyczny. Sytuacja finansowa Gminy Miejska 
Górka jest na  monitorowana. 


