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OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ
FINANSOWEJ MIASTA USTROŃ

PROGNOZIE

Przy opracowywaniu
wieloletniej
prognozy finansowej
Miasta Ustroń
uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, uwarunkowania prawne,
zamierzenia i cele wynikające ze strategii Miasta oraz potrzeb mieszkańców.
W prognozie na kolejne lata oparto się na technicznym scenariuszu tempa wzrostu
PKS i CPI (miernik inflacji) w poszczególnych latach - zgodnie z zaleceniami
Ministerstwa
Finansów
określonymi
w wytycznych
dotyczących
założeń
makroekonomicznych
na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek
samorządu terytorialnego. Zachowano również wymóg z art.242 ustawy o finansach
publicznych, zobowiązujący do ustalenia kwoty wydatków bieżących na poziomie
nie wyższym niż dochody bieżące.
Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2018-2031, tj. na okres spłaty
zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:
1. DOCHODY
1) Dochody bieżące:
a) W 2018 roku planuje się znaczący wzrost dochodów bieżących
w stosunku do planu obowiązującego w roku 2017 przede wszystkim
ze względu na zwiększone wpływy z tytułu podatku dochodowego
od osób fizycznych. Dochody z tytułu udziałów w tym podatku, jak
również część oświatową subwencji ogólnej, przyjęto w wysokości
zgodnej z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów.
Z uwagi na podjęte uchwały podatkowe określające wzrost stawek
podatkowych o 1,9% w stosunku do obecnie obowiązujących,
zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatków
i opłat lokalnych. Ponadto na 2018 rok planuje się dalsze podwyżki
wysokości
stawek
opłat
za wywóz
odpadów
komunalnych
oraz przewiduje uzyskanie dodatkowych
kwot z lat ubiegłych
wyegzekwowanych
w drodze egzekucji
komorniczych.
Dotacje
z budżetu państwa oraz ze środków innych jednostek sektora finansów
publicznych
zaplanowano
w oparciu o informacje
otrzymane
od instytucji dotujących.
b) Na kolejne lata 2019-2031 - założono ogólny wzrost krajowych
dochodów bieżących o 2,5%, z uwagi na brak możliwości rzetelnego
oszacowania poziomu tych dochodów w tak odległym horyzoncie
czasowym (ryzyko zmian w otoczeniu gospodarczym i prawnym).
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
oszacowano w oparciu o szczegółową analizę minionych pięciu lat
(dane historyczne wskazują dynamikę w przedziale 4,5%-12%),
co pozwala zaplanować wzrost wpływów na ostrożnym 4% poziomie.
Natomiast w zakresie wpł'fw.ów udziałów w podatku dochodowym
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od osób prawnych przewiduje się 2% wzrost. W związku z faktem,
że istnieje ryzyko obarczenia długoterminowych szacunków wysokim
ryzykiem błędu - dla wpływów bieżących z tytułu subwencji oświatowej
przyjęto wskaźnik dynamiki na poziomie 1%, natomiast w przypadku
dotacji celowych z budżetu państwa - jedynie 1,5% (z uwagi
na konieczność współfinansowania
przez gminy co najmniej 20%
zadań własnych). Przyjęto również sukcesywny wzrost podatków
i opłat lokalnych - średnio o 1% w stosunku do roku poprzedniego.
c) W latach 2018-2019 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii
Europejskiej
w zakresie dwóch realizowanych
już projektów:
pn. "Łowcy naukowych przygód" - poszerzenie oferty edukacyjnej
w szkołach, oraz "Kreatywna ergoterapia w działalności DPS-u" warsztaty i międzynarodowe spotkania dla osób w domach pomocy
społecznej. Ponadto założono otrzymanie środków na rozpoczynające
się 2 projekty pn. "Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" rozwój cyfrowych
usług publicznych
(e-Turystyka,
e-Rekreacja,
e-Promocja,
e-Śmieci,
e-Cmentarz,
e-Dzieje),
oraz "Radosne
przedszkolaki". Natomiast w kolejnych latach - celem utrzymania
realistyczności prognozy - nie przewiduje się żadnych wpływów
dochodów bieżących z budżetu UE (na dzień sporządzenia niniejszej
prognozy brak jest wiążących umów dających podstawę planowania
wpływów).
2)

Dochody majątkowe:
a) Zaplanowana w 2018 roku kwota dochodów wynika ze szczegółowego
wyliczenia spodziewanych wpływów z tytułu: przekształcenia prawa
wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (przyjęto poziom
wynikający z rzeczywistego wykonania tych dochodów za trzy kwartały
2017r.), a także projektowanej sprzedaży gruntów przy ul. Zdrojowej
(działka nr 3211/54 o pow.36a) oraz przy ul. Akacjowej (działka
nr 2043/68 o pow.43a) - zbycie tych gruntów nastąpi dopiero
w przypadku stanu wyższej konieczności dla budżetu Miasta. W latach
następnych objętych prognozą - wysokość planowanych dochodów
ze sprzedaży majątku miasta oszacowana została metodą ostrożnej
prognozy ze względu na utrzymujące się ogólnopolskie tendencje
stagnacyjne na rynku nieruchomości, a także ewentualne zwroty
nieruchomości na terenie Ustronia.
Z
uwagi
na
powyższe
zachowano szczególną rozwagę w zakresie prognozowania dochodów
ze sprzedaży mienia - w latach 2019-2031 na poziomie zaledwie
200 - 500 tys. zł rocznie.
Ponadto w 2018r. zaplanowano wpływ środków z tytułu częściowego
dofinansowania budowy budynku socjalnego przy ul. Dworcowej,
gdzie zawarto stosowną umowę.
b) W roku 2018 zaplanowano
wpływy środków z budżetu Unii
Europejskiej dla trzech zadań majątkowych pn. "Cyfrowy Ustroń informacje
na wyciągnięcie
ręki",
"Nasz
zielony
Ustroń
zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim",
oraz
"Radosne
przedszkolaki"
dla
których
zawarto
umowy
o dofinansowanie. W kolejnych latach zakłada się utrzymanie wpływów
dochodów majątkowych z tytułu trwających obecnie przedsięwzięć
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inwestycyjnych, w odniesieniu do których złożono wnioski aplikacyjne
o środki z budżetu Unii Europejskiej, a także z budżetu państwa.
Natomiast począwszy od 2024 roku aż do końca okresu wieloletniej
prognozy - nie przewiduje się żadnych wpływów środków z budżetu
Unii Europejskiej.
2. WYDATKI
1) Wydatki bieżące:
a) W 2018 roku przyjęto plan wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste
wykonanie za trzy kwartały 2017r. W kolejnych latach objętym prognozą
założono niewielki wzrost wydatków bieżących, tj. o 2% (kontynuacja
programu
oszczędnościowego
w zakresie
wydatków
bieżących).
W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych uwzględniono
planowane na 2018r. podwyżki wynagrodzeń, natomiast w kolejnych latach
przyjęto 1% wzrostu płac, który wynika z naliczeń dodatku tzw. stażowego,
przeszeregowań
pracowników,
nagród
jubileuszowych,
odpraw
emerytalnych i ewentualnych zmian składek ubezpieczeniowych.
b) Wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą:
czterech
projektów
związanych
ze
współfinansowaniem
z budżetu UE, dwóch zadań związanych z utrzymaniem okresu trwałości
projektów już sfinansowanych z budżetu UE. W prognozie wieloletniej
ujęto
również
dwa
zadania
bieżące,
które
są
istotne
z perspektywy utrzymania statusu miasta (uzdrowiska), a ponadto: zadanie
dotyczące
zabezpieczenia
środków
na
realizację
zadań
w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnych latach, zadanie dotyczące
zakupów
bieżących
na
potrzeby
Oczyszczalni
Ścieków
w Ustroniu, oraz zadanie dotyczące wykupu od mieszkańców fragmentów
sieci kanalizacji sanitarnej o wartości do 10 tyś. każda.
c) Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o wynikające
z zawartych
umów harmonogramy
spłat zaciągniętych
kredytów
i pożyczek, a także planowane do zaciągnięcia w najbliższych latach
kredyty w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW.
d) W latach następnych, na dzień sporządzenia
niniejszej prognozy,
nie przewiduje się nowych pożyczek z WFOŚiGW, a jedynie kredyty
komercyjne. Przewidywana wysokość odsetek niezbędnych do obsługi
zadłużenia została wyliczona w oparciu o aktualne tendencje na rynku
pieniężnym (stagnacja stawki Wibor 3M oraz stopy redyskonta weksli),
o marże stosowane przez banki komercyjne, o progi procentowe
obowiązujące w WFOŚiGW oraz prognozę krajowego rynku finansowego
na 2018 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację
kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2018.
2) Wydatki majątkowe:
a) Wydatki
na zadania
inwestycyjne
oraz na zakupy
inwestycyjne
zaplanowano
w oparciu
o realne
możliwości
finansowe
Miasta.
W 2018 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zakłada się realizację
przedsięwzięć prawie wyłącznie w oparciu o środki własne. Dodatkowe,
planowane finansowanie
inwestycji, nastąpi z kredytów bankowych
i pożyczek z WFOŚiGW, które finansować będą deficyt budżetowy
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wynikający
ze
znacznej
wysokości
zaplanowanych
wydatków
na zadania majątkowe. Natomiast po zakończeniu tych inwestycji,
od 2024 roku wydatki majątkowe są planowane w wysokości niższej
i uzależnione
od wysokości
środków przeznaczanych
na spłatę
istniejącego zadłużenia.
b) Wydatki
majątkowe
wieloletnie
zaplanowano
na przedsięwzięcia
przewidziane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej.
Wykaz
przedsięwzięć
obejmuje
51
projektów
inwestycyjnych
oraz 8 projektów bieżących na łączną kwotę ponad 25 mln zł w 2018 roku.
W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych
(nieco ponad 1 mln zł).

3. PRZYCHODY
1) W 2018 roku przewiduje
się zaciągnięcie
następujących
pożyczek
zWFOŚiGW:
a) na dofinansowanie kolejnej edycji kontynuowanego od roku 2010 programu
"Ograniczenia
niskiej
emisji
w
budynkach
jednorodzinnych
w mieście Ustroń" (kwota 483.840,00 zł)
b) na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego
pn. "Budowa kanalizacji
sanitarnej
z przyłączami
do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej
i Orzechowej" (kwota 306.171,76 zł).
W 2019 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami
w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu" (maksymalnie 500 tys. zł).
Natomiast w latach następnych objętych prognozą - nie przewiduje się
zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW. Natomiast w związku z planowanymi
w 2018 roku przedsięwzięciami
majątkowo-inwestycyjnymi
w znaczącej
wysokości (niespełna 25 mln zł), przewiduje się zaciągnięcie kredytów w
bankach
komercyjnych
w łącznej wysokości
15.786.319,25
zł, które
przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Historyczne wykonanie budżetu na przestrzeni ostatnich pięciu lat pozwala
stwierdzić, że Miasto posiada potencjał do pozyskania planowanego kredytu, a
poziom
corocznie
generowanych
nadwyżek
operacyjnych
umożliwia
bezpieczną jego spłatę. Zadłużenie na koniec 2017r. wyniosło blisko 21 mln zł
co
po
uwzględnieniu
planowanych
na
2018r.
kredytów
oraz
zaprojektowanych
spłat
dotychczasowego
zadłużenia,
pozwala
oszacować hipotetyczne zadłużenie na koniec 2018 roku w granicach
35 mln zł.
W związku z zaplanowaną w budżecie Miasta na 2018 rok realizacją wydatków
majątkowych
przy
planowanych
dochodach
majątkowych
w stosunkowo niewielkiej jednak realnej wysokości, proponuje się, aby część
niedoboru w finansowaniu
wydatków
majątkowych
uzupełnić środkami
bieżącymi zaplanowanymi
na spłatę kredytów i pożyczek,
natomiast
na faktyczną spłatę zadłużenia oraz częściowe pokrycie planowanego deficytu
budżetowego
- zaciągnąć
kredyty długoterminowe.
Podobną
sytuację
przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych kredytów umożliwi
realizację
inwestycji
miejskich
nawet przy ograniczonych
dochodach
ze sprzedaży majątku Miasta. Zakłada się, że od roku 2022 projektowana
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nadwyżka
dochodów
nad
wydatkami
przeznaczana
będzie
w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2) Od roku 2029 zarówno zadłużenie Miasta jak i koszty obsługi odsetek
zdecydowanie się obniżają, co oznacza nowe możliwości zaciągania kredytów
i pożyczek oraz większy potencjał inwestycyjny Miasta.

4. ROZCHODY
1) Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat
kredytów i pożyczek już otrzymanych (w 2018r. podpisano dwie umowy
o kredyt długoterminowy w łącznej wysokości 14 mln zł oraz dwie umowy
o
pożyczkę
z
WFOŚiGW
na
łączną
kwotę
788.290,93
zł)
oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów
komercyjnych i pożyczek. Aktualnie Miasto Ustroń obsługuje siedem kredytów
w bankach krajowych oraz dziewięć pożyczek z WFOŚiGW. W 2018r.
otrzymano warunkowe częściowe umorzenie dwóch pożyczek z WFOŚiGW
w łącznej wysokości 76.789,20 zł. W całym okresie objętym wieloletnią
prognozą finansową nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji.
2) Zakłada się maksymalnie 1O-letni okres spłaty dla nowo zaciąganych
zobowiązań kredytowych. Podkreślenia natomiast wymaga fakt, że okres spłaty
dla istniejących zobowiązań nie przekracza 8 lat, a w przypadku pożyczek
z WFOŚiGW - 4 lat. Stanowi to stosunkowo krótki okres kredytowania w
stosunku do obecnie praktykowanego w segmencie jednostek samorządu
terytorialnego.
W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ust. 1
ustawy o finansach publicznych, a więc Miasto Ustroń posiada zdolność
do obsługi długu. Miasto nie korzysta z ustawowych wyłączeń z limitu spłaty
zobowiązań, jak również nie udzieliło do tej pory żadnych poręczeń ani gwarancji.
Pozostałe mierniki zadłużeniowe kształtują się poniżej norm określonych przepisami
prawa.

Bieżące zmiany w Wieloletniej
Prognozie
Finansowej wynikają
w miesiącu wrześniu br. (po sesji) w budżecie miasta na 2018r.
dochodów i wydatków.

ze zmian
w zakresie

Ponadto, w odniesieniu do ostatniej zmiany WPF - podpisano nową umowę o kredyt
długoterminowy w wysokości 10.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie
planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek. Podpisano również aneks do umowy pożyczki na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego
pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej
z przyłączami
do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej w Ustroniu" zmniejszający
kwotę pożyczki o 1.720,83 zł. Fakty, te odniesiono do kwot długu określonych
w kolumnie 14.1. WPF-u.
Dodatkowo zaktualizowano informację dodatkową w zakresie dochodów i wydatków
bieżących oraz majątkowych, wynikającą z zawartych umów dotyczących projektów
realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.
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