
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka 
na lata 2014 – 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona została na lata 2014 – 2023.

Planowane dochody budżetu Gminy Somianka na rok 2014 w wysokości 19.434.261,00 zł,
Zostały  opracowane  na  podstawie  ustawy  z  dnia  13  listopada   2003  roku  o  dochodach 
jednostek  samorządowych,  zawiadomieniem  Ministra  Finansów  o  wysokości  udziału  we 
wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2014 rok, pisma 
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na 
zadania własne i zadania zlecone, oraz kalkulacji własnej.
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu 
będzie się zmieniała odpowiednia do prognozowanego wskaźnika inflacji.
W  latach  następnych  zaplanowano  wzrost  dochodów  bieżących  lub  spadek  w  oparciu
o wskaźniki opublikowane przez Ministerstwo Finansów.
Dochody  majątkowe  w  latach  2014  –  2023  przyjęto  w  wielkościach  wynikających  na 
podstawie zawartych umów bądź złożonych wniosków oraz zaplanowano sprzedaż gruntów, 
które  będące  w  dyspozycji  gminy  wynoszą   około  221  ha  i  są  to  tereny  w  większości 
rekreacyjne i mogą zostać realnie sprzedane.
Wydatki bieżące- za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych 
latach objętych prognozą  przyjęto dane obejmujące zakres zrealizowanych zadań własnych
i  zleconych.  Wydatki  majątkowe  –  za  podstawę  prognozowania  wydatków  majątkowych 
przyjęto już realizowane inwestycje, oraz możliwości finansowe gminy do realizacji nowych 
inwestycji. Wynik budżetu - w 2014 roku w projekcie uchwały przyjęto deficyt w wysokości  
320.902,00 zł,.
Spłaty rat  kapitałowych oraz papierów wartościowych - spłaty rat w 2014 r. zaplanowano
w kwocie 1.201.744,00 zł z czego kwota 1.176.744,00 zł są to pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie  zadań  z  BGK.  W  pozostałych  latach  objętych  prognozą  spłaty  rat  będą 
następowały zgodnie z podpisanymi umowami. 
Dług gminy na koniec 2014 roku wyniesie 7.637.646,00 zł w tym pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie zadań będą stanowiły kwotę 1.522.646,00 zł.
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