Planowane dochody i wydatki budżetowe na rok 2016 zgodne są z wielkościami wynikającymi z
projektu uchwały budżetowej.
Dochody i wydatki bieżące w latach 2017-2021 prognozowano w oparciu o wskaźniki
zamieszczone w opracowanych przez Ministerstwo Finansów - Wytycznych dotyczących założeń
makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu
terytorialnego ( aktualizacja- październik 2015r.).
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Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2016 przyjęto w wysokości 1,7 tj. zgodnie z
projektem ustawy budżetowej na 2016 rok z dnia 29.09.2015r.
Dochody majątkowe przyjęto w wysokości równej sumie dochodów ze sprzedaży mienia i
wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .
Planowane dochody majątkowe na 2016 rok , to :
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 1.332zł,
- dochody ze sprzedaży mienia- 430.000 zł (sprzedaż działek rolnych- 25.000 zł, sprzedaż lokali
dla najemców- 50.000 zł, sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną- 269.000 zł, wpływy ze
sprzedaży ratalnej mienia- 38.000 zł, sprzedaż nieużytku w Skałągach - 25.000 zł, sprzedaż działki
rolno-budowlanej w Duczowie Małym- 18.000 zł, sprzedaż drewna - 5.000 zł),
- dotacja – zwrot z budżetu państwa wydatków majątkowych, zrealizowanych w 2015 roku, w
formie funduszu sołeckiego- 30.000 zł
Plan wydatków bieżących zawiera obligatoryjne zadania gminy. Wysokość wydatków w kolejnych
latach budżetowych oszacowano w oparciu o planowane wskaźniki inflacji.
Wydatki dotyczące obsługi długu zaplanowano uwzględniając zaciągnięte i planowane do
zaciągnięcia kredyty i pożyczki.
W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości: 1.200.000 zł.
Wydatki majątkowe przyjęte zostały w wysokości wynikającej z różnicy między sumą dochodów i
przychodów a suma wydatków bieżących i rozchodów. Plan wydatków majątkowych zawiera
przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2.
W 2016 roku planowany jest deficyt budżetowy w wysokości: 254.696,33 zł, który zostanie pokryty
wolnymi środkami w wysokości: 254.696,33 zł.
W latach 2017-2021 planowane są nadwyżki budżetowe, które w kolejnych latach w całości
przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczek).
Spłata zaciągniętych i zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek planowana jest w latach
2016-2021, w okresie tym spełniony będzie warunek dotyczący spłat kredytów i pożyczek
określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Ponadto w latach 2016-2021 planowane dochody bieżące przewyższają planowane wydatki
bieżące, w związku z czym spełniony jest również warunek wynikający z art. 242 ustawy o
finansach publicznych.

