
UCHWAlA Nr XXIV/ 166/20I6 

RADY GMINY BABQSZEWQ 

z dnla 28 grudnla 2016 roku 

w sprawie zmlany Wieloletnlej Prognozy FlnansoweJ Gminy Baboszewo na lat a 2016 · 2021 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych (Oz. U. z 2016 r., poz. 1870 z p6zn. zm.) 

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nast~puje: 

§1 

1. Ookonac zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2016 . 2021 

zgodnie z zat~cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaty. 

2. Dokonac zmian w wykazie przedsi~wzi~c w latach 2016·2021, zgodnie z zal~cznikiem Nr 2 

do niniejszej uchwaty. 

3. Dol~cza si~ objasnienia przyj~tych wartoki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo na lata 2016 . 2021. 

§2 

Wykonanie uchwaty powierza si~ W6jtowi Gminy. 

§3 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podj~cia i pod lega ogloszeniu. 

PRZEI\' RADY 



~ikNf1 

do UChwaly Nr XXIV/166/2016 

Rady Gm inV BaboSlewo 

z dnia 28 grudnla 2016 ro ku 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2016 - 2021 - zmiany 

~tego: 

wtym: wtym: 

wtym: w.=_ 
"""""" - -,tytOO -,"'"'" ~ t1tuIu dotaQi i ~ \ytIW doIaqi ........ - -- ""'-"""""" ...... wpIywadI :t podaIku wptywadI :t podalku podaW I opIaly 

:tsubweoqi .- - u_ 
~-~podatkuad 

""'00; """"""'" 
_ ... 

""""""'" -"" dodiOdowevo ad --- """ ........ M_ ...... 
na~ 

l p , 
" 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1 .4 1.1 .5 '" 1.2.1 1.2.2 

F~'" [1.11+11.2] 

"'" l5 &44 s.&,OC 33 396 129.00 3131 827.00 60 000.00 2888 876.00 15(10000,00 13833059.00 9 167 352,67 24048717,00 800," 24047 117.00 

"''' 32 778 192,00 3240461n.00 3172546,00 60 000,00 3498250,00 1352610,00 13517192,00 2803 396,00 330 000,00 330000,00 0,00 

"''' 31 175729,00 31 175729,00 3226480,00 60 000,00 3557720,00 1 375605,00 13746 985,00 2851054,00 0," 0," 0,00 

"''' 30 424 934,00 30424934,00 3281330,00 60000,00 3618202,00 1399 000,00 13900683,00 2899 522,00 0,00 0," 0,00 

""" 29 500 536,00 29 500 536,00 3 337113,00 60000,00 3679712,OC 1422783,00 14218355,00 2948 814,00 0," 0," 0,00 

"'" 28 826 148,00 28826 148,00 34172004,00 60 000,00 3768025,00 1456930,00 14500000,00 3200000,00 0," 0," 0,001 

1) W1.6r mote IlyC slosowilny taUe w ukladzie pionowym, W kt6fym poszaeg6Inepozycje 511 pnedstawiooe w kolurnnactl, alala w wIersuch. 
2) Zgodnie %. art. 227 ustawy:t dniB 27 sierpnia 2009 r, 0 linansadl publicZnyd1 (OL U.:t 2013 f . pol.. 885 ~ pM. zm) zwanej daIej .ustaWll·. ~Ia progrma Mansowa obejmuje okres roku ~ 0fR co najmniej trzedt koIejnych 
lat W sytuaql cIuhzego okJesu ~ &1ansowegowztJr stosujO ~ takZe dla IaI wy1lrar;:za~ poza rninirnaIr!y (41etni) okras progno.zy, wynlkaj¥y:t art. 127 ustawy. 
3) W po:tyI;ji ~ ~ kwoty wszystIOdI podatkOw i qlIat pobieranydl przez jedoostki safl'lCJrUtdu ~. 8 nie tyIko podatkOw I opIat IokaII1)'dt 
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1 .• 

1 .• 

1.1 

1.1 .1 

1.1.2 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.3 
- -

Zi f~njk Nr 2 

do Udlwjty Hr XXIV/166/2016 

Rid .,. Gminy Saboszewo 

z dnia 28 grudnij 2016 roku 

Wykaz przedsi~wzi~c do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2016 - 2021- zmiany 

Jednostka Ok"", 

Nazwa I eel odpowiedzlalna reallzacjl I:.ijczne naktady 
Limit 2016 Limit 2IJ17 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 

Limit 

lub koordynuPlCil od I do 
finansowe zobowh,zar'i 

Wydatki na przeds"Wzi~ia-og6tem (1 .1+1.2+1 .3) 27517648,00 3 5S8 786,00 9487876,00 6736 290,00 -4311178,00 1 311178,0< 1 311178,00 25673 796,~ 

. wydatki bieiilce 8800 892,00 1368 178,00 1 -494 978,00 1311 178,00 1 311178,00 1 311178,0( 1 311178,00 7065178,01 

• wydatki malcttkOWtl 18716756,00 2190608,00 7992898,00 5425112,00 3000000,00 0,00 0,00 18608618,OC 

WydaUti na programy, projetrty tub zadanla zwi4Iz;ane z programaml 
roealizowanyml z udzIaIem trodk6w, 0 kt6fych mowa w ... 6 ust.1 pkt 2 

0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0," o,oc I
j
3 ustawy z dnla 27 sierpnla 2009.'. 0 ftnansaeh publlcznyc:h (Oz.U.Nr 

1;57. poz.1240,z p6fn.zm.), ztego: 

- wydatld bieZijce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0< 

- wydatki majcttkowe 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

~ na programy. projekly lub zadanLa zwilIzane z umowami 
0,00 0,00 ' ,00 0,00 0," 0," 0," 0," p.rtnef'stwa pubUczno-prywatnego, z tllgo: 

- wydatki IHetctce 0,00 0,00 0 ," 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- wydatkl maJqtkowe 0,00 0,00 0 ,00 0," 0,00 0,00 0,00 0,00 

'YYdatkl na programy. projeMy tub za4ania pozostate (inne nl1 276176-48,00 3 SS8 786,00 9487876,00 6736290,00 -4311178,00 1311178,00 1311178,00 25 673 796,00 wymienione w pkt 1.111.2),ztego , _. '~ -..... -- - --- -- -" -- .-- - ' 



1.3.1 - wydatki bieutce 8800892,00 1 368 178,00 1494 978,00 1 311 178,00 1 311 178,00 1311178,00 1 311 178,00 7065178,00 

Dosta_ Brl)*00w spotywczych, 
PRZEDSZKOLE W 

1.3.1. 1 owoc6w i w8IZ)'W dJa Przedszol8 W 
BABOSZEW/E 

201. 2017 200000,00 40000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0," 200000, 00 
Baboszewie 

1.3. 1.2 Dowoienie ucznidw do szk6I URZl'jD GM/NY 
2015 2021 1680000,00 240000,00 240000,00 240 000,00 240000,00 240000,00 240000,00 1440000,00 BABOSZEOO 

1.3.1.3 Obsluga prawns jednostJci 
URh1D GM/NY 

2015 202 1 409 770,00 62 640,00 62640,00 62640,00 62640,00 62640,00 62640,00 375840,00 BABOSZavo 

Odbieranie i zsgosprxJsrowsnie 
URZA,D GM/NY 

1,3. 1,4 odpad6w komunalnych ns terenie 
BABOSZB1/O 

2013 2021 6470322,00 1008538,00 1008538,00 1008538,00 1008538,00 1008538,00 1008538,00 5008 538,00 
Gminy Baboszewo 

1.3.1.5 
PrzeprowecJzenie 800ytU URZA,D GM/NY 

2016 2017 40800,00 17000,00 23800,00 0,00 0," 0," 0,00 40800,00 ... _- BABOSzaK) 

1.3.2 - wydatld maJ"tkowe 18716756,00 2190 608,00 7992898,00 5425112,00 3 000 000,00 0,00 0,00 18608618,00 

Budowa budynlw mieszkalnego z 
URZN>GM/NY 1.3.2. 1 /okS/sm; socjalnym; w Cywinach 
BABOSZEVlO 

2015 2017 1019311,00 544 469,00 453524,00 0,00 0," 0,00 0,00 997993,00 
Dyngunach 

Budowa kan8/1z8Cj1 sanitamej wrBZ z 
U~DGM/NY 

1.3.2.2 ~emi w Baboszewie na osiedJu 2015 201. 550200,00 550000,00 0,00 0,00 0," 0,00 0,00 550000,00 
Topolowa - ZieIona BABOSzavo 

Budowa oswiellenia uficznego w 
URZljD GM/NY 

1.3.2.3 Baboszewie na osiedlu TopoIowa - 2015 2018 700000,00 30000,00 170000,00 500000,00 0," 0," 0,00 700000,00 
ZJeJona 

BABOSZE\lVO 

Budowa pnycJomowych oczyszcz8lni 
URZfiD GMINY 

1.3.2.4 sclekdw zlokallzowanych na tef9nie 
BABOSZavo 

2015 2018 2 192435,00 20 000, 00 214109,00 1947305,00 0," 0,00 0,00 2181414,00 
Gminy - 11/ etap 

1.3.2.5 
BudowB $wiet/icy wiejskiej w URZA,D GMfNY 

2015 2018 1057921,00 0,00 41525,00 1 000000,00 0,00 0,00 0.00 1041525,00 MedafZynie BABOSZB'\U 

1.3.2.6 
/nstal8cje 00n8wialnych tr6delaneryii URZljD GM/NY 

2016 2017 853 000,00 13000,00 840000,00 0,00 0,00 0," 0,00 853000,00 na tef9n;e Gminy BaboszsltO BABOSZE\I\'O 



1.3.2.7 
Pr%ebudowa drogI dojazdowej w URZIl,DGMINY 201. 2017 171071,00 40,00 171031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171071,00 Rzewinie BABOSZEWO 

Przabudowa drogi gminnej Nr 
URZIl,DGMINY 30000,00 70000,00 4n8Q7,00 3000000,00 0,00 0,00 3SnS07,00 1.3.2.8 .300121W Zbyszyno · 8n.etci8 Nowe 0 2015 2019 359502.7,00 

dlugoSci 4 820 mb 
BABOSZEK'O 

1.3.2.9 
Przebudowa drogi gminnej Nr URZIl,D GMINY 

2015 2017 784 !X)1,OO 7 J8(),00 766741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774121,00 300131W W Lutomierzynie BABOSZEIo-\IO 

1.3.2. 10 
Przebudowa drogi gminnej Nr U~DGMINY 

2016 2018 520000,00 20 000,00 200000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 520000,00 300164W w Gaiominie BABOSZEK'O 

1.3.2. 11 
PrzebudowB drogi gminnej Nr URZIl,DGMINY 

2016 2017 33025,00 25,00 33000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33025,00 3001B2W w PoIfJsJu BABOSZEWO 

Pnebudowa drogi gminnej Nr 
URZIl,DGMINY 450000,00 20000,00 430000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450000,00 1.3.2.12 300184Ww Goszc:zycach 2016 2017 

PoS~tn)'Ch 
BABOSZEWO 

1.3.2. 13 
Przebudow8 drogi gminnej Nr URZliD GMINY 

2016 20f7 248666,00 60,00 2486()6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248666,00 3001B9W $rocJtxxze · Kruszenica BABOSzaK) 

Przebudowa drog gmInnych oraz 

1.3.2.14 
budowa kanalizacji d6szczowej w URZJl,D GMINY 

2015 2017 2264 462,00 46 fOO,OO 2216362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2262462,00 Baboslewie na osiedIu TopoIOwa· BABOSZEWO 
Zie/ona (ul. TopoIowa, Kwiatowa, 

1.3.2.15 
Przebudowa stadioou sporlowego W URZ-'lD GMINY 

2016 2018 1050000,00 50000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000, ()() Baboszewie BABOSZB\>O 

1.3.2.16 
Rewitalizacja patf<u podworskiego w URZIl,DGMINY 

2016 2017 250 000,00 50 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 Dzieldarzewie BABOSZEWO 

1.3.2.17 
Tennomodemizaeja budynku OSrodka URZ/iD GMINY 

2015 2017 506236,00 445584,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495584,00 Zdrowia w SartJiewie BABOSZEWO 

1.3.2. 18 
Termomodemfzacja budynku URZ/iD GMINY 

2016 2017 314475,00 0,00 307365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307365,00 komunalnego W 5r6dbonu BABOSZEWO 



Th~ma~b~u~sq7 
URVtDGMINY 117110,00 113000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113000,00 1.3.2.19 Uzdatniania Wody w Cieszkowie 
BABOSZEWO 2015 2016 

Kolonii 

TtmtlOfflOdemaacja budynku SzkoIy 
SZKotA 

1.3.2.20 PODSTAWOWA 2015 2017 588916,00 950,00 580635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581585,00 Podstawowej w BalJoszewie 
W BABOSZEWIE 

1.3.2.21 
Termomodemizacj8 budynku Szkoly URVtDGMINY 

2015 2016 150000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 PodstawoMlj w Mystl<owie BABOSZEWO 

1.3.2.22 
Zagospodarowanie tel9flU URblDGMINY 

2016 201. 1300000,00 100 000,00 500 000,00 700000,00 0,00 0,00 0,00 1300000,00 rekfllcyjnego w Baboszewie BABOSZEWO 

1 
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Obja~njenia warto~ci przyj~tych w Wleloletniej Prognozie Finansowej 

Gmlny Baboszewo na lata 2016 - 2021 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2016 - 2021 przyj~ta Uchwal<l Nr 

X11/86/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 22 grudnia 2015 roku zostala zmieniona: 

• UchwalCi Nr XIt/91/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016 roku, 

• Uchwat'l Nr XIV/98/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 tutego 2016 roku, 

• Uchwat'l Nr XV/102/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2016 roku, 

• UchwalCi Nr XV1/112/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 kwietnia 2016 roku, 

• UchwalCi Nr XV11/122/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2016 roku, 

• Uchwal<l Nr XVII1/130/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 czerwca 2016 roku, 

• Uchwalq Nr XIX/132/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 1ipca 2016 roku, 

• UchwaiCi Nr XX/138/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 wrze~nia 2016 roku, 

• Uchwalq Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 wrze~nia 2016 roku, 

• Uchwalq Nr XXI 1/145/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 pafdziernlka 2016 roku, 

• Uchwal Ci Nr XXlI1/151/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2016 roku, 

• Uchwalq Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Babo5zewo z dnla 28 grudnia 2016 roku. 

Wprowadzajqc zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzgt~dniono zmiany uchwaty budietowej na rok 

2016 dokonane: 

• UchwalCi Nr X1l1/92/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016 roku, 

• Uchwalq Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 lutego 2016 roku, 

• ZarzCidzeniem Nr 12/2016 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 7 marca 2016 roku, 

• Uchwalq Nr XV/103/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2016 roku, 

• Zarzqdzeniem Nr 22/2016 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 7 kwietnia 2016 roku, 

• Uchwal<i Nr XV1/112/2016 Rady Gmlny Baboszewo z dnia 29 kwietnia 2016 roku, 

• uchwaiCi Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2016 roku, 

• Zarzqdzeniem Nr 37/2016 W6jta Gminy 8aboszewo z dnia 14 czerwca 2016 roku 

• Uchwal<i Nr XVIll/131/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 czerwca 2016 roku 

• ZarzCidzeniem Nr 54/2016 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 20 lipca 2016 roku, 

• Uchwal<i Nr XIX/133/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnla 29 IIpca 2016 roku, 

• zarzCidzeniem Nr 60/2016 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 5 sierpnia 2016 roku, 

• Zarz",dzenlem Nr 62/2016 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 31 sierpnia 2016 roku 

• Uchwalq Nr XX/139/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 wrze~nia 2016 roku 

• Zarzqdzenlem Nr 63/2016 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 20 wrzesnia 2016 roku, 

• Uchwal<l Nr XX1/143/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnla 30 wrze~nia 2016 roku, 

• Uchwal<i Nr XX11/146/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 paidziernika 2016 roku, 

1 



• Zarzqdzeniem Nr 70/2016 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 3 listopada 2016 roku, 

• Zarz'ldzeniem Nr 71/2016 W6Jta Gminy Baboszewo z dnia 24 Iistopada 2016 roku, 

• Uchwalq Nr XX1l1/152/2016 Rady Gmlny Baboszewo z dnia 30 listopada 2016 roku 

• Zarzqdzeniem Nr 74/2016 W6jta Gminy Baboszewo z dnla 6 grudnia 2016 roku, 

• UChwafq nr XXIV/167/2016 Rady Gmlny Baboszewo z dnla 28 grudnla 2016 roku. 

Zgodnle z brzmleniem art. 227 ustawy 0 finansach publicznych WieloletnlCl Prognozq Finansowq Gminy 

Baboszewo obj~to okres od 2016 do 2021 roku, czyll planowany 2016 rok oraz okres kolejnych piE;:ciu lat. Okres 

objE;:ty Wieloletniq Prognozq Finansow'l nle moze byt kr6tszy nit okres, na jaki przyjE;:to limity wydatk6w, 

okreslone dla kazdego przedslE;:wziE;:cia ujE;:tego w dokumencle. Ponadto prognozE;: kwoty dlugu stanowiqc<l 

element WPF sporzqdza si~ na okres, na kt6ry zacietgnlE;:to lub zamierza siE;: zacietgnqc zobowiCizanie. W zwiqzku 

z powyiszym z powodu planowanego do zaciqgniE;:cia w 2016 roku zobowiqzania w kwocie 601 263 zl oraz 

planowanej splaty zobowi,!Zania przez okres 3 lat i planowanych do realizacjl przedsiE;:wziE;:C, Wieloletnia 

Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2021. 

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy 0 finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna byt 

realistyczna i okreslac dla kaidego roku objE;:tego prognozq co najmniej : 

1) dochody biezqce oraz wydatki bieiqce, w tym na obslug~ dlugu, gwarancje i porE;:czenia; 

2) dochody majqtkowe, w tym dochody ze sprzedaiy majqtku oraz wydatki majqtkowe; 

3) wynik budzetu; 

4) przeznaczenle nadwyiki albo spos6b sfinansowania deficytu; 

5) przychody i rozchody budietu z uwzgl~dnieniem dlugu zaciCigniE;:tego oraz planowanego do 

zaciqgniE;:cia; 

6) kwoty wydatk6w bietqcych majettkowych wynikajqcych z limlt6w wydatk6w na planowane 

i realizowane przedsiE;:wzi£:cia. 

Wymienione elementy zostaly przedstawione w cz£:sci tabelarycznej zalqcznika Nr 1 do uchwaly. 

Dla realistycznosci kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2016-

2021 podaje si~ objaSnienla do wartosci przyjE::tych w WPF w poszczeg61nych kategoriach dochodow 

I wydatk6w. Prognozujqc dochody i wydatki na lata 2016 - 2021 posfuiono SiE;: wykonaniem budietu za lata 

2013 - 2014 i III kwartal 2015 roku przy uwzgl£:dnieniu wskainik6w sredniorocznej dynamlkl wzrostu cen 

towar6w i us/ug konsumpcyjnych t.j. dla roku 2016 -1,7%,2017 -1,7%,2018 - 1,7%,2019 - 1,7%, 2020-

1,7%,2021-1,7% w poszczeg61nych kategoriach dochodow I wydatk6w. 

1. Dochody og6/em, z tego : 

1.1. Dochody biei'lce na rok 2016 zwi~kszono 0 kwotE:: 632 750 zl i zmniejszono 0 kwotE;: 50 300 zl, w tym: 

- w dzlale 010 - rolnictwo i lowiectwo, rozdzial 01010 - infrastruktura sanitacyjna i wodoci<jgowa wSi, 

zwiE::ksza siE:: 0 kwot£: 72 350 zl planowane wplywy z otrzymanych spadk6w, zapis6w i darowizn w 

postaci pieniE:znej (dotyczy wp/at na budowE;: przydomowych oczyszczalni sciek6w - III etap) i 

zmniejsza slE: 0 kwotE: 200 zl planowane wptywy z us/ug (dotyczy konserwacji przydomowych 

oczyszczalni sciek6w I i 11 etapu); 

2 



- w dzlale 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdziat 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomo~ciami, 

zwit;:ksza sit;: 0 kwott;: 30 000 zl planowane wptywy z tytulu czynsz6w za lokale uzytkowe oraz zmniejsza 

siE: 0 kwotE: 8000 zl planowane wplywy z uslug (media przy czynszach za lokale mieszkalne i 

uzytkowe); 

- w dzlale 750 - adminlstracja pubJlczna, rozdzial 75023 - urzEl:dy gmin, zwi~ksza sit;: 0 kwotEl: 16S 000 

zl planowane wplywy z r6inych dochod6w (dotyczq naliczonych i zaplaconych kar umownych za 

nieterminowe wykonanie postanowien um6w w zakresie realizacji inwestycji oraz dow6z posilk6w do 

szk61 w okresie wrzesier'i - grudzien 2016 - obclqzenle GOPS), rozdzial 7S095 - pozostala dzialalno~t, 

zmniejsza siEl: 0 kwot~ 20000 zl planowane wplywy z r6inych dochod6w (dotyczy refundacji z PUP w 

Plonsku w zwiqzku z zatrudnieniem pracownik6w w ramach prac interwencyjnych i rob6t publicznych); 

- w dziale 756 - dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od Innych jednostek 

nieposiadajqcych osobowo~ci prawnej oraz wydatki zWiqzane z ich poborem, rozdzial 75615 - wplywy 

z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatk6w i oplat 

lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiEl:ksza siEl: 0 kwotE: 15 000 zl 

planowane wplywy z podatku od nieruchomo~ci, 0 kwotf;: sao zl planowane wptywy z podatku rolnego 

i 0 kwotEl: 500 zl planowane wplywy z podatku od srodk6w transportowych, rozdzial 75616 - wplywy z 

podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadk6w i darowizn, podatku od czynnosci 

cywllnoprawnych oraz podatkow i opiat lokalnych od os6b fi zycznych, zwif;:ksza siE: 0 kwotEl: 60 000 zl 

planowane wplywy z podatku od nieruchomo~ci, 0 kwotEl: 110000 zl planowane wptywy z podatku 

rolnego, 0 kwotEl: 5700 zl planowane wplywy z podatku lesnego i 0 kwotE: 27000 zl planowane 

wplywy z podatku od ~rodk6w t ransportowych; rozdzial 75618 - wplywy z innych oplat stanowiqcych 

dochody na podstawie odrE:bnych ustaw, zwiEl:ksza sif;: 0 kwotEl: 2000 zl planowane wplywy z oplaty 

skarbowej i zmniejsza si~ 0 kwotEl: 700 zl planowane wplywy z oplat za zajt;:cie pasa drogowego; 

- w dzlale 758 - roi ne rozliczenia, rozdzial 75814 - roine rozliczenia finansowe, zwif;:ksza sif;: 0 kwotE: 

2000 zl wplywy z pozostalych odsetek (odsetkl od srodk6w zgromadzonych na rachunku budietu oraz 

lokat terminowych)i 

w dzlale 801 - oswiata i wychowanie. rozdzial 80101 - szkoiy podstawowe, zWit;:ksza sie: i<lcznle 

o kwotl,l: 40 700 zt planowane wplywy z tytulu r6znych dochod6w dotyczqcych refundacji wynagrodzen 

i pochodnych od wynagrodzer'i pracownikow zatrudnionych w ramach prac Interwencyjnych i rob6t 

publicznych w jednostkach oswiatowych: 

- Szkola Podstawowa w Baboszewle -9 700 zl, 

- Szkola Podstawowa w Mystkowie - 13 000 zl, 

- Zespol Szk61 w Polesiu - 18 000 zl, 

rozdzial80104 - przedszkola, zwit;:ksza si~ 0 kwotEl: 3 000 zi planowane wplywy z oplat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego, zmniejsza siEl: 0 kwotEl: 10000 zl wplywy z oplat za korzystanie z 

wyzywienia w jednostkach realizujijcych zadania w zakresu wychowanla przedszkolnego, zmniejsza si~ 

o kwotEl: 11400 zl planowane wplywy z uslug swiadczonych przez przedszkole i zwiEl:ksza si~ 0 kwot~ 

1200 zt planowane wptywy z r6znych dochodow (refundacja z PUP), rozdzial 80110 - gimnazja, 
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zwi~ksza si~ 0 kwot~ 2900 zl planowane wplywy z r6i nych dochod6w w Gimnazjum w Baboszewie 

(refundacja PUP); 

• w dzlale 852 - pomoc spoleczna, rozdzlal 85212 . ~wiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego, 

zwiE;:ksza si~ 0 kwot~ 1 000 zl planowane wplywy dochod6w w zwiqzku I realizacjq zadan zleconych I 

zakresu administracji rZqdowej (zaj!;:cia komornicze dluznik6w alimentacyjnych), rozdzial 85219 -

osrodki pomocy spolecznej, zwieksza sie 0 kwote 200 zl wpiywy z usfug. zwieksza sie 0 kwot~ 200 zl 

planowane odsetki od ~rodk6w zgromadzonych na rachunku bankowym osrodka i zwi(:ksza 5i!;: ° 
kwote 2500 z/ srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biezqcych gmin pozyskane z innych zr6del 

(dotyczy dofinansowania studi6w podyplomowych z KFSz); 

• w dzia le 900 - gospodarka komunalna i ochrona srodowiska, rozdzial90002 - gospodarka odpadami, 

zwieksza sie 0 kwote 40 000 zl wplywy z oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

zwieksza sie 0 kwote 1 000 zl wplywy z r6inych oplat (koszty upomnien), rozdzial 90017 - zaklady 

gospodarki komunalnej, zwieksza si~ 0 kwote 50000 zl planowane wplywy ze swiadczonych uslug 

dostarczania wody i odbioru kiek6w komunalnych przez Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji; 

1.2. Dochody majatkowe na rok 2016 zmniejszono 0 kwote 62 302 zl. w tym: 

• w dziale 600 - transport i Iqcznosc, rozdzial 60016 - drogi publiczne gminne, zmniejsza si(: 0 kwote 

62302 zl planowane wplywy z dotacji celowej z budietu panstwa na realizacje wlasnych zadan 

inwestycyjnych (dotyczy zadania inwestycyjnego polegajqcego na przebudowie odcink6w dr6g 

gminnych Mystkowo - Cywiny Wojskie - Boiewo); 

2. Wydatki og6lem. z tego: 

2.1 Wydatki biezace przeznacza sie na realizaCj!;: zadan statutowych jednostek budietowych w tym na wyp1ate 

wynagrodzen i pochodnych od wynagrodzen 

· w dzlale 010 . rolnictwo i lowiectwo, rozdzial 01010 - infrastruktura wododqgowa i sanitacyjna wsi. 

zwieksza sie 0 kwote 1900 zf odset ki od nieterminowych wplat z tytulu pozostalych podatk6w i oplat; 

• w dzlale 600 - transport i Iqcznosc, rozdzial 60014 - drogi publiczne powiatowe, zmniejsza si~ ° 
kwote 29 000 zi dotacje celow~ na pomoc finansowq udzielan'l m1edzy jednostkaml samorzqdu 

terytorialnego na dofinansowanie w/asnych zadan biezqcych z przeznaczenlem na remont odcinka 

drogi powiatowej Plonsk - Raci~t na odcinku w Lutomierzynie, rozdziat 60016 - drogi publiczne 

gminne, zwieksza sie 0 kwot~ 2355628 zi planowane wydatki z przeznaczeniem na remonty dr6g 

gminnych. 

· w dzlale 750 - administracja publiczna, rozdzial 75095 - pozostala dzialalnosc, zwieksza si~ 0 kwote 

9300 zl srodki na wydatki z przeznaczenlem na zakup uslug pozosta'ych; 

w dzlale 754 - bezpieczenstwo publiczne j ochrona przeciwpozarowa, rozdzial 75412 - ochotnicze 

strate potarne, zwieksza sle 0 kwote 10 000 zl srodki przeznaczone na zakup materialow i 

wyposaienia ; 

· w dziale 801 - o5wiata i wychowanie, rozdziaf 80101 - szkoly podstawowe, zmnieJsza sie 'qcznie 

o kwot£: 8 000 zi srodkl przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen (SPB - 1000 
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zl, 5PM - 3000 zl, 5PS + 1000 zl, ZS - 5000 zt), zwiE:ksza SiE: t"cznie 0 kwotE: 35000 zl srodki na 

wynagrodzenia osobowe pracownik6w (SPB + 37 000 zt, SPM +10 000 zl, SPS -12 000 zt), zmniejsza SiE: 

o kwotE: 3 000 zl srodkl na dodatkowe wynagrodzenie roczne (SPS), zmniejsza si~ t"cznle 0 kwot~ 42 

000 zt srodki przeznaczone na skladki na ubezpieczenie spoleczne (SPB - 17 000 zt, SPM - 1000021, 

5PS - 15 000 zt) 7 000 zl dotyczy ZS w Polesiu, 20000 zl SP Baboszewo), zmnlejsza siE: 0 kwot~ 4 000 zt 

srodki na fundusz pracy (SPB - 1000 zl, SPS - 3 000 zl), zmniejsza si~ 0 kwotE: 1450 zl srodki na 

wynagrodzenia bezosobowe (SPB + SSO zl, SPM - 2000 zl), zmniejsza siE: 0 kwot~ 11 zl ~rodkj 

przeznaczone na zakup material6w i wyposaienia (SPM), zmniejsza si~ 0 kwotE: 1000 zI srodki na 

zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek (sPB), zmniejsza siE: 0 kwot~ 15000 zl srodki przeznaczone na 

zakup energii (SPM - 10000 zl, SPS - S 000 zl), zwiE:ksza siE: 0 kwot~ 

500 zl zakup uslug remontowych (SPB + 2 000 zl, SPM - 1500 zl), zmniejsza siE: 0 kwotE: 2 250 zl zakup 

uslug zdrowotnych (SPM - 800 zl, SP5 - 1 000 zl, ZS - 450 zl), zmniejsza siE: 0 kwotE: 18000 zI zakup 

uslug pozostatych (5PM -15 000 zl, SPS - 3 000 zl), zmniejsza siE: 0 kwot~ 414 zl wydatkl przeznaczone 

na aplaty z tytulu zakupu ustug telekomunikacyjnych (SPB + 86 zl, ZS - 500 zl), zmniejsza si~ 0 kwot~ 

2300 zl planowane wydatki na podr6Ze sluzbowe krajawe (5PS - 1 000 zl, ZS - 1 300 zt), zmniejsza sj~ 

o kwotE: 2 000 zl rozne oplaty i sktadki (SPM - 1 000 Zl, SPS - 1 000 zl), zmniejsza SiE: 0 kwotE: 2 250 zl 

srodki przeznaczone na szkolenia pracownikow nleb~d<lcych czlonkaml korpusu sluzby cywilnej (5PS -

2 000 zl, ZS - 250 zl), 

rozdzial 80103 - oddziaty przedszkolne w szkolach podstawowych, Iqcznie zmniejsza si~ planowane 

wydatki 0 kwotE: 156700 zl w tym 5zkola Padstawowa w Baboszewie - 51800 zt, 5zkola Podstawowa 

w Mystkowie - 35 500 zl, Szkola Podstawowa w sarblewie - 25 500 zl, Zesp61 szk61 w Polesiu - 43 900 

zl, rozdzial 80104 - przedszkola, zmniejsza si~ 0 kwot~ 3000 zl srodki przeznaczone na wydatki 

osobowe niezaliczane do wynagrodzen, zmniejsza siE: 0 kwott;: 10000 zl przeznaczone na skladki na 

ubezpieczenie spoleczne, zmniejsza Sit;: 0 kwotE: 2 000 zl srodki przeznaczone na fundusz pracy, 

zmniejsza si~ 0 kwot~ 20000 zl srodki przeznacIone na zakup artykul6w spozywczych, zmniejsza si~ 0 

kwotE: 5 000 zl srodki przeznaczone na zakup energii, zmniejsza Sit;: 0 kwotE: 500 II srodki przeznaczone 

na zakup uslug zdrowotnych, zwi~ksza sj~ 0 kwot~ 1 000 zt zakup uslug pozostatych oraz zmniejsza Sit;: 

o kwoty po 500 zl srodki na oplaty z tytulu uslug telekomunikacyjnych, rozdzial 80110 - gimnazja, 

zmniejsza Sit;: 0 kwott;: 5000 zl wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzer'i (GB - 4 000 Zl, GP -

1 QOO zl ), zmnlejsza si~ 0 kwot~ 1000 zl srodki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe 

pracownlk6w (GP), zmniejsza SiE: 0 kwott;: 56 288 zl srodkl na skladkl na ubezpieczenie spoleczne (GB-

11 000 Zl, GP - 45288 zl) zmniejsza sit;: 0 kwott;: 1000 zl sktadki na fundusz pracy (GB), zmniejsza Sit;: 0 

kwott:: 1500 zf srodkl na wynagrodzenia bezosobowe (GB), zmnieJsza si~ 0 kwott;: 2000 zt srodki 

przeznaczone na zakup material6w I wyposazenia (GB + 3 000 zl, GP - 5 000 zl), zmniejsza sit:: 0 kwot~ 

3500 zl srodki przeznaczone na zakup ~rodk6w dydaktycznych i kSiqzek (GB), zmniejsza si~ 0 kwot~ 

1000 zl srodki na zakup usfug zdrowotnych (GP) i zmniejsza sit;: 0 kwott;: 1 SOD zl srodki na szkolenia 

pracownik6w niebt;:dqcych cztonkami korpusu sluiby cywilneJ (GP), rozdzial8013 - dowoi:enie uczni6w 

do szk61, zWIt;:ksza si~ 0 kwot~ 2 000 zl srodkl przeznaczone na zakup material6w i wyposazenia, 
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rozdziaf 80150 - realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organlzacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i mtodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, zwi~ksza siE: 0 kwot~ 3 000 zt ~rodkl 

przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracownik6w (5PB), zmniejsza si~ 0 kwotE;: 3 000 zl ~rodki 

przeznaczone na skfadki na ubezpieczenie 5poteczne (SPB), zmniejsza siE;: 0 kwot~ 19000 zl srodki 

przeznaczone na zakup materia/ow i wyposafenia (IS), zmniejsza si~ 0 kwotE: 118814 zl srodki 

przeznaczone za zakup srodkow dydaktycznych i kSiqzek (IS); 

- w dzlale 851- ochrona zdrowia, rozdzial 85153 - zwalczanie narkomanii zmniejsza si~ 0 kwot~ 244 zl 

zakup material6w i wvposazenia j zwi~ksza si~ 0 kwot~ 244 zt zakup uslug pozostatych; 

- w dzlale 852 - pomoc spoleczna, rozdzial 85202 - domy pomocy spolecznej, zmniejsza si~ 0 kwot~ 

2900 zl zakup uslug od innych jednostek samorzqdu terytoria[nego, rozdzial 85204 - rodziny 

zastE:pcze, zmnie]sza sl~ 0 kwot~ 4 300 zl zakup uslug pozostatych, rozdzial 85205 -zadania w zakresie 

przeciwdzialania przemocy w rodzlnie, zmniejsza si.;: 0 kwotE: 100 zt zakup material6w i wyposaienia, 

zmniejsza si~ 0 kwot~ 1450 zl zakup uslug pozostatych, zmniejsza SiE: 0 kwot.;: 500 zl podr6ie sluibowe 

krajowe i zmniejsza si~ 0 kwot~ 800 zl szkolenia pracownikow niebE:dqcych czlonkami sluiby cywilnej, 

rozdzial 85206 - wspieranie rodziny, zmniej5za si~ litcznie planowane wydatki 0 kwot~ 4200 zl, 

rozdzial 85214 - zasilkl i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 

zmniejsza SiE;: 0 kwot.;: 40000 zt swiadczenia spoleczne, rozdzlal 85215 - dodatki mleszkaniowe, 

zmniejsza si~ 0 kwot~ 1000 zl swiadczenia spoteczne, rozdzial 85219 - osrodki pomocy spolecznej, 

zmniejsza s i~ planowane wydatki 0 kwotE;: 3 987 zl i zwiE;:ksza 0 kwot.;: 600 zt, 

- w dziale 900 - g05podarka komunalna i ochrona srodowi5ka, rozdzial90002 - gospodarka odpadami, 

zwi~ksza sl~ planowane wydatkl 0 kwot~ 5654 zl z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 

pracownik6w, zwi~ksza si~ 0 kwot~ 35 zl skladki na fundusz pracy, i zmniejsza 5i.;: 0 kwotE: 5689 zl 

zakup uslug pozostatych, rozdzial 90017 - zaklady gospodarki komunalnej zwi~ksza si~ Iqcznie 

planowane wydatki 0 kwot~ 52100 zl i zmniejsza 0 kwot~ 2100 zl, rozdzial 90095 - pozostala 

dzialalnost, zwi~ksza 5i.;: 0 kwot.;: 10 000 zl srodki z przeznaczeniem na zakup uslug pozostatych 

(odlawianie bezpanskich ps6w); 

2.2. Wydatki majatkowe: 

- w dzlale 600 - transport i Iqcznost, rozdzial 60014 - drogi publiczne powiatowe, zmniejsza si~ 0 

kwot.;: 6470 zl pomoc finansowq udzielanq mi~dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na 

dofinansowanie wlasnych zadan lnwestycyjnych z przeznaczeniem na przebudow.;: dr6g powiatowych 

Wierzbica szlachecka - Zbyszyno - Arcelin i Baboszewo - Ozierzqznia - Kucice, rozdziat 60016 - drogi 

publiczne gminne, zmnlejsza sl.;: 0 kwot.;: 1 399 061 zl wydatki inwestycyjne jednostek budietowych na 

nast~pujqcych odcinkach: 

- przebudowa drogi gminnej Nr 300182W w Polesiu - 99 975 zt, 

- przebudowa drogi gminnej Nr 3OO189W Sr6dborze - Kruszenica - 322 940 zl, 

- przebudowa drogi dojazdowej w Rzewinie - 214 960 zl, 

- przebudowa drogi gminnej Nr 30013 1W w Lutomierzynie -761186 zf, 
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Zmniejsza si~ 0 kwot~ 80000 zl dotaej~ eelowq na pomoc finansowq udzielanq mi~dzy jednostkami 

sa mofZ'ldu terytorialnego na dofinansowanie wlasnyeh zadar'i Inwestycyjnych i zakupow 

inwestyeyjnyeh z przeznaczenlem na pomoc finansow'l dla Gminy Raei'lz; 

• w dzlale 801 - o~wlata i wychowanie, rozdzial 80150 • realizaeja zadan wymagajqcych stosowania 

speejalnej organizaeJI naukl I metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, 

gimnazjaeh, zwi~ksza si~ 0 kwote: 137 814 zl ~rodk i przeznaezone na zakupy inwestycyjne jednostek 

budietowyeh w Zespole 5zk61 w Polesi u tj. 

• Zakup basenu 3x3m dla Zespolu 5zk61 w Polesiu - 4 000 zl 

· Zakup kabiny 51 - zestaw rozszerzony dla Zespolu Szk61 w Polesiu - 9051 zl 

• Za kup kqcika zabaw LEO dla Zespolu Szk61 w Polesiu -12 000 zl 

· Zakup magicznego dywanu dla Zespolu Szk61 w Polesiu - 11 980 zl 

• Zakup stolu mu ltimedlalnego z wbudowanym komputerem my BOARD 55 " dla Zespolu Szk61 

w Polesiu - 32 000 zI, 

• Zakup zestawu multimedialnego IV dla Zespolu Szk61 w Pol esiu -13 800 zl 

• Zakup systemu nauczania K·First dla Zespolu Szk61 w Polesiu - 4 000 zl 

• Zakup wyposaienia gabinetu terapH sluchowej dla Zespolu Szk61 w Polesiu - 30 094 zl 

• Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do~wiadczenia swiata dla Zespolu $zkol w Polesiu-

20889 zl. 

Po zmianaeh plan wydatk6w stanowi kwot~ 43481 859 zl, w tym wydatki bieiqce 36662396,57 zl, wydatkl 

majqtkowe 6 819 462,43 zt. 

lata wydatkl ma]iltkowe Prled5i~wzl~cla 

2016 6819462,43 1745024,00 

2017 7942898,00 7942898,00 

2018 5993050,00 5425112,00 

2019 4 765873,00 3000 000,00 

2020 2846343,00 0,00 

2021 2423148,00 0,00 

3. Wynik budietu 

W roku 2016 deficyt w wysoko~ci 7 637 013 zl pokryty zostanie przychodami pochodz'lcymi z poiyczek 

planowanych do zaci ilgni~cia w Wojew6dzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawle w kwocle 601 112 oraz nadwyiki budietowej z lat ubleglych w kwocie 7035901 zl. 

W latach 2017 - 2019 wyst~puje nadwyikowy budiet w lataeh 2017 - 2018 odpowiednio w kwotach 

192 620 zl oraz w roku 2019 w kwocie 215 872 zt, natomlast w latach 2020 - 2021 wyst~puje budiet 

zrownowaiony. 
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4. Zgodnie z zalozeniami nadwyzkowego budietu (poz. 3) w latach 2017 - 2019 obj~tych WieJoletniq 

Prognozq Finansowq wystE:pujq rozchody (poz. 5). W latach 2017 - 2019 rozchody stanowiq splaty 

zaciqgniE:tych pozyczek odpowiednio: w roku 2017 - 192 620 zl, 2018 -192 620 z/' 2019 - 215 872 zl. 

Do wyliczenia dopuszczalnego wskaznika splaty zObowlqZan na lata 2017 - 2019 przyjE:to ~redn i 

wskainik wyliczony z lat 2013 - 2014 i planowany III kwartal2015 roku, kt6ry wynlka ze wzoru zgodnie 

z art. 243 ustawy 0 finansach publicznych. W poszczeg61nych latach objE:tych prognozq jest on 

spelniony. 

w ramach przedsi~wziE:c wykazanych w zalqcznlku Nr 2 do uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Baboszewo wykazano przedsif:wzif:cia I kwoty wynikajqce z zawartych um6w lub 

planowanych do realizacji przedsif:wzif:c. 

PRZEIVon ' Ie ~C\' RADY 

111 
Slmvvmi,. 'ic . Gus Llycki 
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