
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030 

Gminy Jarocin 

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 2 612 182,86 zł do kwoty 45 411 604,77 zł, w tym 

dochody bieżące 25 012 663,00 zł i dochody majątkowe 20 398 941,77 zł. 

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2 612 182,86 zł, w tym z tytułu dotacji i środków 

przeznaczonych na cele bieżące 1 547 662,84 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych 962 806,00 zł oraz z pozostałych dochodów bieżących 

101 714,02 zł. 

Wydatki ogółem zwiększyły się do kwoty 52 380 760,65 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły 

się do kwoty 22 420 254,62 zł i wydatki majątkowe zwiększyły się do kwoty 

29 960 506,03 zł. 

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 78 055,00 zł, w tym: 

- zwiększenie 105 390,00 zł 

- 8,00 zł - budowa oświetlenia drogowego w Domostawie, 

- 91,00 zł - budowa oświetlenia drogowego w msc. Mostki-Podpory, 

- 13 216,00 zł - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwedy,  

- 32,00 zł - budowa oświetlenia drogowego Majdan Golczański - Brzozówka,  

- 557,00 zł - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwedy, 

- 21 500,00 zł - przebudowa wjazdu do remizy OSP w Jarocinie, 

- 53 000,00 zł - budowa oświetlenia drogowego w msc. Mostki-Podpory,  

- 16 986,00 zł - budowa przyłącza elektrycznego wraz z oświetleniem przy altanie w Golcach, 

- zmniejszenie 27 335,00 zł 

- 24 349,00 zł - przebudowa, rozbudowa i budowa drogi gminnej Golce-Rusiny wraz 

 z rozbudową drogi gminnej Nr 102212R Zdziary-Szyperki, 

- 2 986,00 - budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Golce. 

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 7 606 464,61 zł. 

Wynik budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6 969 155,88 zł, który 

zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 236 614,98 zł, niewykorzystanymi środkami 

pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów  

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 387 949,56 zł oraz nadwyżką z lat 

ubiegłych 3 344 591,34 zł. 

Przychody w 2022 r. wynoszą 7 199 319,88 zł i składają się na nie nadwyżka budżetowa z lat 

ubiegłych w wysokości 5 918 460,90 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy w wysokości 1 251 414,98 zł oraz spłata udzielonej pożyczki w 2021 r. w wysokości  



29 444,00 zł.  

Rozchody w 2022 r. wynoszą 230 164,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej 

zaciągniętych pożyczek. W latach 2023-2030 rozchody budżetu przeznacza się również na 

spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek - w 2023 r. 230 173,18 zł, w 2024 r. 113 016,00 zł, w 

2025 r. 113 016,00 zł, w 2026 r. 113 016,00 zł, w 2027 r. 113 016,00 zł, w 2028 r. 

113 016,00 zł, w 2029 r. 113 016,00 zł oraz w 2030 r. 112 981,80 zł. 

Kwota długu - zadłużenie planowane na koniec roku 2021 wyniesie 1 251 414,98 zł, które z 

kolei spłaci się w 2022 r. 230 164,00 zł, w 2023 r. 230 173,18 zł, w 2024 r. 113 016,00 zł,  w 

2025 r. 113 016,00 zł, w 2026 r. 113 016,00 zł, w 2027 r. 113 016,00 zł, w 2028 r. 113 016,00 

zł,  w 2029 r. 113 016,00 zł oraz w 2030 r. 112 981,80 zł. 
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