
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy 

Janowice Wielkie  na lata 2011 – 2014 

 

Zakłada się, że dochody bieżące utrzymywać będą się na tym samym poziomie 

ok. 10.000.000 zł, za wyjątkiem roku 2011 i 2012, w których kwota ta jest 

większa głównie o bezpośredni zwrot podatku od towarów i usług. Wydatki 

bieżące też będą osiągać ten sam poziom ok. 9.200.000 zł wskutek 

wprowadzonego programu oszczędnościowego w Gminnym Zespole Szkół im 

Wandy Rutkiewicz oraz w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich. 

W latach 2012-2013 przewiduje się dochody z tytułu renty planistycznej.                   

Na ukończeniu są plany zagospodarowania przestrzennego w Janowicach 

Wielkich, Radomierzu, a także w Trzcińsku i Komarnie. 

Budowa infrastruktury technicznej we wsi Komarno pozwoli na pobieranie opłaty 

adiacenckiej, a także umożliwi większe wpływy z opłat za dostarczanie wody                   

i odprowadzanie ścieków.  

Zgodnie z wstępnymi uzgodnieniami z Przedsiębiorstwem Wodociągów                        

i Kanalizacji Sp. z o.o. odkupiona zostanie  od Gminy Janowice Wielkie część sieci 

wodociągowo – kanalizacyjnej wybudowanej na terenie miasta Jelenia Góra. Stąd  

dochodów majątkowe w 2012 r. przyjęto na poziomie ok. 1.460.000 zł. 

Wzrost o ok. 500.000 zł w podatku od nieruchomości wiąże się z zakończeniem 

ulgi w ramach pomocy de mini mis dla firmy Automotive dr Schneider oraz 

waloryzacją stawek podatków i opłat. 

Na deficyt budżetu planowany w 2010 r. i 2011 r. zaciągnięte zostały pożyczki 

kredyty:  

- pożyczkę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Filia w Legnicy na kwotę 
3.669.000 zł,  

- Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Oddział 
w Jeleniej Górze na kwotę 2.658.100 zł,  

- umowę kredytu z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Oddział w Jeleniej 
Górze na sfinansowanie planowanego w 2010 i 2011 r. deficytu budżetu 
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na łączną kwotę 

5.491.261 zł. 
 

Zaciągnięte w 2010 roku pożyczki i kredyty są źródłem finansowania inwestycji 
omówionych w materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej 
Gminy Janowice Wielkie na rok 2011. 

Do zaciągnięcia pozostał jeszcze kredyt bankowy na spłatę wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów przewidzianych do zapłaty w 2011 r.  

 

 


