
UCHWAlA Nr XXVII/178/Z017 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 28 marca 2017 roku 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku a finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., paz. 1870 z p6in. zm.) 

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nast~puje : 

§1 

1. Dokonac zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2017 - 2020 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly. 

2. Dokonac zmian w wykazie przedsi~wzi~c w latach 2017 - 2020, zgodnie z zalCicznikiem Nr 2 

do niniejszej uchwaly. 

3. Dolqcza si~ objasn ienia przyj~tych wartosci do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo na lata 2017 - 2020. 

§Z 

Wykonanie uchwaly powierza sie: W6jtowi Gminy. 

§3 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podje:cia i podlega oglo5zeniu . 

RADY 

• 



) ) 

Zaqcznik Nr 1 

do Uchwaly Nr XXVllj178/2017 

Rady Gminy 8aboszewo 

2: dnii! 28 marca 2017 roku 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2017 - 2020 

z: !ego: 

wtym: wtym: 

w\yln: 

-- -,- dochody z tytl.lkl 
z: tytuIu dotaqi t z tytuIu doIacji Wyszczeg6Inienie -- -- --- wpIywach l: podalku wptyv.ach z poc:Ialku podatki I opIaty ,- !rodkOw majlltkowe re_ ~,""k6w 

zpodatku od ""oei p're,"~ maj~ku prz~nacron)ctl 
dochodowogo od dochod..." od nieruchorno$ci na cele biet<tce na inwestycje 
os6b fizyl;:znych """ """'""" 

lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1 .3,1 1.1.4 1.1.5 1,2 1.2 .1 1.2.2 

'''''''"'' [1 110(1.2) 

roH 32281 026,00 31926 556,00 3295616,00 40000,00 3064000,00 1 550 000,00 13810665,00 96'2911,00 354 470,00 47.i70,OO 301000,00 

ro" 37741 700.00 31741700,00 3345050,00 40000,00 31 10000,00 1 550 000,00 14 020 000,00 9757000,00 0,00 0,00 0,00 

ro" 37 <161 135,00 31461 135,00 3395226,00 40000,00 3160 000.00 1550000,00 14200 000,00 9903000,00 0,00 0,00 0,00 - 36 694 980,00 36 694 980,00 3446155,00 40000.00 3210000.00 1550000,00 14400 000,00 10052000,00 0,00 0,00 0,00 

1) Wz/x mote ¥ stosowany tak1e w ukIadzie pionooYym. w kt6fym ~ pozyqe Si! przedstawione w koll.mnadl. a lata w wiersz8ch. 
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 siefpnia 2009 r. 0 finansach publicurych (D~ U. z 2013 r . ~. 885 z pOt. zm) ~nej GaIej .us~·. wieIoIetl'lia prognoza /iI'Iansowa obejmuje okres roku bud<!:etowegO oraz m najrnniej 1I'zed1 koIejnydi 
lal. W sytuacji dlutszego okresu prognozowania finan$OW\!gO wz6f s\o$uje s~ takte dta lat wykracza~ poza minimalny (4ietni) okres prognozy, wynikaj'lty zan. 227 uSIawf. 
J) W pozycji wykazuje si~ k'Noly wszystkic;h podatk6w i opIat pobieranych przezjednostki sa~u terytorialoego. a nie tytko podatk6w I opIat Iokalnyeh. 

/ 
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wllkatnik ~ ZOI>Owi.\za'i 

-.atM; pIao-.IIj -- - ---- --~"-...., -- -- --- -- -- -- -_ ...... ...... l_.-, ..- ~ol<l<nj ---- ....-. . .... l<Ol __ .. .... Z,OJ ...--.. .... 2<, 
""- .. ... UI _ . po _ .. .... 20 .... ' -"-'0""",",_ - ""'-- _ .. .... 243 ..... 1 _. - -.~ -.~ -. ~ ............ - . .. .... 24' ... ' __ -- ....., ... - . --- - -44 _ - -\NySlCzeg6Irienie 

1>Ill~ -.~ -- po~ -- - ---- --. ........ 
~ ........ 0W4I0t<I0 ...... ~ - -- -..., .. -""'. ---,,-'". ~-- -, ....----, ........ ~ -- --_ ...... """ - j l ,.,... • --- -- --...,.,... -.,.. ... -,-..... -- p"' .. ~~ -''' '*""'.- --- - - -- ......- -- ----,- - .. -- --. -~~ ----- ---- - --~- --, ..... """"""" ----- -------- ~.". 2" -- -- ----_.------.. ~ .-- --~ - -- - ---.-... -" --.. ~ .......... --- -~ -" -"' ._,-- --~ -" 

lp 9.' 9.2 9.3 9.' 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 

1l21.1.] * I2-U.'1 * ... '" ."" ~"'. .. ' .......... " .. ;;;~;..;. ;~,;. " ; - .- - ......... 
F~"" (5.1)) 1(1) ...... ' .. ' ., ...... ' '' ...... __ .. [tISI """",_lotreS! [9.6 ) - [9.<11 (9.6.1 )- [9·<11 .<" .,.. .• .'-" ........ ,H, 

"" 0 ,66% 0,66% 0 0,66% 1,53% 6,09% 9,4 9% 7AK 7AK 

"" 1,46% 1,46% 0 1,46% 17,57% 2,76% 6,16% TAK TAK 

"" 1,52% 1.52% 0 1.52% 13,79% 4.24% 7,64% TAK TAK 

"" 1,27% 1,27% 0 1.27% 10,57% 10,96% 10,96% TAK TAK 

9) W pozycji ~azuje ~ w szczeg6lnoSc:i ~ia wynika~ z art. 36 ustawy z dnia 7 grudflia 2{l12 r. 0 zmianie nieltt6rych ustaw w rwi~u z realizacjll ustawy bucttetowej oral wyt.:ta:enla zwi(lZane z em~i<I obIigaqi przvchodowydl. 
IdentyCVle ~.:ta:enia dotyczq pozycji 9.6.1. 

Wys.zczeg(nenie 

F~'" 

Przeznaczef1ie 
prognozowanej _i 
""",,,, .. , Splaty kredyt6w. W)«Itkl bietltce n 

potyczeIll wykup w;nagrodzenia I 
papietOw ~ki 04 nich 

waf1Okjowych naliczane 

funkcjonowaniem 
organ6w jednostkl -""""""'" 

Wydatkl~ 
limilem. 0 kt6fym 
mowa w art. 226 

ust 3 pl(t .. tJStawy 

(11 .3. 11 • [11.3.2] 

- maJ<ltkowe """" "'""""'" '''"''''''''"''~ 

10) Przexnaczenie nad\<ryZki budi:etowej, inne nil $platy kredyt6w. potycmk i wykup papiettm wal10$d0wyCh. wyTIIa9a okretlenia w obja!/1ienlac:h do wieloIetniej progno~ finansowej. 

Nowe wydalki 
inwestyeyjne 

11) W pozycji~uje si~ kwoty wydatkOw w ramach zadar'1 wlasnych klasyfikowanydl w dZiaIe 750- Administfaeja Pllbliczna w rozdValac:h wlakiwvch dLa organ6w i u~~ jednostki sa~du terytoriaLnego 
(rozdZiaIy od 75017 do 75023). 

12) W pozycji~uje ~ waltOOt inweslyCji rozpoc.z.~1yCh co najmniej w popaednlm roku budtetowym. kt6rego ~ koLumna. 
13) W pozycj i wtXazuje si~ wartoot nowych inwestyeji, klOCe pLanuje si~ roz~~ w roku. k16rego ~ koLumna. 

w formie dotacji 



) ) 

finansowanie programOw, pro!ektOw h,lb zadarl realizowanyc:h z I.Idzi<tIem ~k6w. 0 kt6ryctl mowa w an. 5 us\. 1 pl(12 i 3 ustawt 

wlym: w<ym wtym: 
Wydatki bietijce I'\iI 

DochOOy bie~ wtym: """"'" wtym; Wydatkl bietllCe real~ programu, maj<ltkowe na 
na programy, ~rodki okrdlone w prograrny, projekty 

na programy, projektu lob zadaoia 
projelI.ty lub zadania i!.rodki okrdlone w prqekly lub zadanla Wfnikaj4ce wyI¥Znie art5usllpl<l2 lubzadania finansowane Wyszczeg~nienie finansowane z ~klol<re~w usta\lr'ywyn ika~ ~rodkl okre~lone w art.5uSl 1 pkt2 finan&OWane z Z Ulwartych umOw z 

finaOSOW81le Z ustawy wynikajtpl ~rodkami udzialem iI'odkOw. 0 art. 5 ust 1 pili 2 -. udziatem ~k6w. art 5 ust. 1 pkt 2 udziaiem irodkOw. pcxImiotem 
ki6lyd1 n'IOYt'a w art. "'''''' zawartyC:h umOw na "'''''' 

W)'ttcznie z o kt6ryc:h mowa w okreSlonymi w art. 5 ctysponuj<lC)'lTl 
Susll pkt213 

o ktOCydl mowa w zawartyd'l um6w na art.5ust1p1tt2i3 ust 1 pkt 2 ustawv irodkaml. 0 kt6fych ~progr.mu. art.5ustlpkt2i3 realizacjlj' programu, 

"'''''' projektu Iutl "'''''' mowa wart. 5 ust! 

"""" projektu tub zadania pitt 2 ustawy "j". l, 12.1 12.1.1 12.1 .1.1 12.2 12.2.1 12.2.1,1 12.3 12.3.1 12.3.2 

F~'" 

"" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 180,00 33180,00 33180,00 

"" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33180,00 33 180,00 33180,00 

"" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

"" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

,<II)W por,qi 12.1.1.1, 12.2.1.1,12.3.2, 12.4.2 •. 12.5.'. 12.6.1. 12.7.1 ~ 12.11 .1. wyl\8lUje ~......,qc:znie kwotyWfllikajltCet um6wna rea~programu . projektulubUldania~ na dtier\ uchwalenia prognozy. a niepla~ 
do uwarda w oIu'esie prognGZy. 

wtym: Wydatki mai<ttkowe 
kfiljowy w twi¥ku t 

wtym: 
kr.I;owy w twi¥ku t 

wtym: wtym: 

narea~ 
Wydalki maj~lkowe 

progfilmu. projektu 
uJ'llOWil na realita~ zawartiij po dniu 1 ""-. .,.....~. 

na programy. 
lub zadania 

progfilmu. projektu stycznia 2013 r . ---projekty Iub zadania lub zadania uO"lOWil na reali~ --. 
WyszczegOinienie finansowane wynikaji;tce 'N)+iICZOie wzwi~uzju.t w zwi¥ku z jut ~'-'nI-""" w~uzju.t finansowane z Mansowanego t programu. projektu progo ....... prcjoO.!"""'-

udzialem srodk6w. 0 
srodkami z zawartych umOw z 

udzia:Iem Srodk6w. 0 zawartll, umow~ na lub zadania zawartll, UITlClW<! na f....-..-._ zawartiij umow<\ na 

kl6ryd1 mowa w art. okreilonymi w art. 5 podmiotem 
kl6rych I1'ICIW3 wart. 5 realizack programu. finansowanego w co reali~ programu. _ .D ......... _'" realiulc:joe programu, 

uSl I pilI 2 ustawy -"""'"' projeklu lub zadania projek.tu lob zadania ... s ..... 1 fJ1d. 1..--., l>t. projektu lub zadania 5uSllpkl213 uSl I pkl 2 ustawy najmniej 60% """""," """""'" 
"'''''' 

Srodkami. 0 k\Olych 
bet wzglflldu na Srodkami. 0 kl6rych -"'"'-mowawart. 5 usl I 

slopier'i linansowania mowa w art. 5 usl I 
pkl 2 uslaloy 

'" 12 .• 12.4.1 12 .• . 2 12.5 12.5.1 12.6 12.11.1 12.7 12.7.1 

F~"" 

"" 3 602.00 3 602.00 3 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

"" 20 530.00 20530.00 20 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

"" 965.00 "",00 965,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 

"" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 
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Zal~cznik Nr 2 

do Uchw;Jtv Nr XXVII!178/ 2017 

Rady Gminy Babos.zewo 

z dn ia 28 m,lrca 2017 roku 

Wykaz przedsi~wzi~c do Wie/o/etniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2017 - 2020 

Jednostka Okres 

Nazwa i eel odpowiedzialna tub realizac"j ~czne nakfady 
limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 

limit 
Lp. finansowe zobowit\zari 

koordynuj'lca od I do 

1 Wydatki na pn:eds~wzit<:ia..(l96fem (1 .1+1 .2+1 .3) 30318178,00 7084 479,00 7492814,00 6005190,00 4818147,00 25417 850,00 

1 .• • wydatld bteUjce 9600892,00 1 603440,00 1402640,00 1402640,00 1402640,00 5811 360,00 

1.b • wydatki maji1tkowe 20717286 ,00 5481 039,00 6090174,00 4602550,00 3415507,00 19 606 490,00 

Wydatxi na programy, projekty lub zadania zwi4Une z programaml 

1.' 
nNlUzowanymi z udzw.m SrodIWw, 0 ktOrych mowa w art.5 uaL 1 pkt 2 i 3 

25097.00 3602,00 20530,00 ...... .." 25097,00 
ustawy z dnia 27 •• rpnia 2009.r. 0 finansach publicznych (Oz.U.Nr 157, 
DOZ.1240,z D6in.zm.l; z lego: 

1.1 .1 - wydatki biezClce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 .2 - wydatki maj<ttkowe 25097,00 3602 ,00 20530,00 965,00 0,00 25097,00 

Regionalne partnerstwo samorz<td6w 

1.1.2.1 
MazoW$za dla aktywizacji spoleczerlstwa URZ/iD GMINY 2017 2019 2S 097,00 3602,00 20530,00 965,00 0.00 25097,00 
informacyjnego w zakresie e-administracji i BABOSZEWO 
geoinfonnacji - projekt ASI 

1.2 
Wyddd na programy. projekty lub zadania zwiItzane z umowami partnerstwa • • • • 0 • publlczno-prywatnego. z !ego: 

1.2.1 - wydatki biezClce 0 0 0 0 0 0 

1.2.2 - wydatki majCltkowe 0 0 0 0 0 0 



) ) 

1.3 
Wydatki na programy, projakty lub zadania pozostafe (Inne nli wymienione w 

30293080,00 7080876,00 7472284,00 6004 22s.o0 4818147,00 25 375 532,00 pkt1 .111.2),ztego 

1.3.1 - wydatki biei:~ce 9600892,00 1 603440,00 1 402640,00 1402640,00 1 402640,00 5811 360,00 

1.3.1.1 Dostawa artyku6w spotywczych, owocOw i PRZEDSZKOLE W 
2016 2017 200000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 

walZyw dIs Przedszola w 8aooszewie BABOSZEWIE 

1.3.1.2 Dowotenie UCln.ow do szk6l -
URZJJ,DGMINY 

2015 2020 1680000,00 240000,00 240000,00 240000,00 240000,00 960000,00 
SABOSlEWO 

1.3.1.3 Obsluga prawns jednostJd -
URZA,D GM/NY 

2015 2020 409 no,DO 62640,00 62640,00 62640,00 62640,00 250560,00 
BABOSZEWO 

1.3.1.4 Odbieranie i zagospodarowania odpad6w URZ/iD GM/NY 
2013 2020 7270322,00 1100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1100000,00 4 400000,00 

komunalnych na tamnia Gminy Baboszewo- BABOSZEWO 

1.3. 1.S Przeprowadzenie audytu wewn~trznego 
URZ/iD GM/NY 

2016 2017 40800,00 40800,00 0,00 0,00 0,00 40800,00 
BABOSZEWO 

1.3.2 • wydatki maj~tkowe 20692189,00 54n 437,00 6069644,00 4601 585,00 3415507,00 19581 393,00 

1.3.2.1 
Budowa budynku mieszkalnego z /oka/ami UR~DGMINY 

2015 2017 1024310,00 650446,00 0,00 0,00 0,00 650 446,00 
socja/nymi w Cywinach Dyngunach BABOSZEWO 

1.3.2.2 
Budowa oSwie//enia u/icznego w UR~DGMINY 

2015 2020 700000,00 12300,00 150000,00 150000,00 387700,00 700000,00 
Baboszewie na osiedlu TopoIowa· Zielana BABOSZEWO 

Budowa pnydomowych oczyszczalni 
URZA,D GMINY 

1.3.2.3 sciek6w zIokalizowanych na terenie Gminy· 
BABOSZEWO 

2015 2019 2212828,00 0,00 1 181414,00 1 000 000,00 0,00 2181414,00 
11/ elap 

1.3.2,4 
Przebudowa drogi gminnej Nr 3OO182W w URZ/iD GMINY 

2016 2017 32924,00 32902,00 0,00 0,00 0,00 32902,00 
PoIesiu BABOSZEWO 

1.3.2.5 
Inslalacje odnawialnych trOdei energii na UR~DGMINY 

2016 2019 1964 118,00 0,00 851118,00 1 100 000,00 0,00 1951118,00 
lerenie Gminy Baboszewo BABOSZEWO 
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1.3.2.6 
Przebudowa drag; gminnej Nr 3OD121W URZ/iDGMINY 

2016 2020 3595027,00 100000,00 45() 000,00 600000,00 2427807,00 3577 807,00 
Zbyszyno - Brzescie Nowe BABOSZEWO 

1.3.2.7 
Przebudowa dragi gminnej Nr 300164W w URZ/iDGMINY 

2018 2019 520000,00 0,00 100 000,00 420000,00 0,00 520000,00 
Galominie - BABOSZEWO 

Przebudowa drOg gminnych oraz budowa 

1.3.2.8 kanalizacji deszczowej w 8aooszewie na URZ/iD GMINY 2015 2018 1387296,00 0,00 1338222,00 0,00 0,00 1338222,00 
osiedlu Top%wa - Zielona (ul. TopoIowa, BABOSZEWO 
Kwiatowa, Zacisze) -

1.3.2.9 
Rewita/izacja parku podworskiego w URZADGMINY 2018 2018 250000,00 50 000,00 200000,00 0,00 0,00 250000,00 
Dziekfarzewie BABOSZEWO 

1.3.2.10 
Termomodemizacja budynku komunalnego URZA,DGMINY 

2016 2018 314475,00 0,00 307365,00 0,00 0,00 307365,00 
w $;r6dborzu BABO$ZEWO 

Tennomodemizacja budynku Szkoly 
SZKOtA 

1.3.2.11 PODSTAIrVOWA W 2015 2019 588916,00 0,00 250000,00 331 585,00 0,00 581585,00 
Podstawowej w Baboszewie 

BABOSZEWIE 

1.3.2.12 
Zagospodarowanie terenu rekracyjnego w URZtjDGMINY 

2016 2020 2654 187,00 1454 088,00 300000,00 300000,00 600 000,00 2654 088,00 
Baboszewie BABOSZEWO 

1.3.2.13 
Termomodemaacja budynku Stacji URZtjDGMINY 

2015 2017 109628,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 
Uzdatniania WOOy w Cieszkowie KoIonii- BABOSZEWO 

1.3.2.14 Termomodemizacja budynku Szko/y URZtjDGMINY 
2015 2017 134764,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 

Pods/awowej w Mystkowie - BABOSZEWO 

1.3.2.15 
Modemizacja stadionu sportowego w URZADGMINY 

2016 2017 690070,00 690000,00 0,00 0,00 0,00 690000,00 
Baboszewie BABOSZEWO 

1.3.2.16 
Modemizacja Stacji Uzdatniania WOOy w URZtjDGMINY 

2016 2017 1210670,00 1175000,00 0,00 0,00 0,00 1175000,00 
Baboszewie - BABOSZEWO 

1.3.2.17 Przebudowa dragi dojazdowej w Rzewinie 
URZtjDGMINY 

2016 2017 170422,00 170384,00 0,00 0,00 0,00 170384,00 
BABOSZEWO 



) 

1.3.2.18 
Przebudowa drog; gminnej Nr 300189W URZolD GMINY 

2016 2017 247636,00 
Srodborze • Kruszenica BABOSZEWO 

1.3.2.19 Przebudowa drogi gminnej Nr 300131W w URZ/iD GMINY 
2015 2017 767121,00 

Lutomierzynie BABOSZEWO 

1.3.2.20 Budowa swie/licy wiejskiej w Niedarzynie 
URZADGMINY 

2015 2019 1057921,00 
BABOSZEWO 

1.3.2.21 Termomodemizacja budynku O§rodka URZADGMINV 
2015 2017 424875,00 

Zdrowi8 w Sarbiewie BABQSZEWO 

1.3. 2.22 Modemizacja Punktu Se/ektywnej Zbi6rki URZ/iDGMINY 
2017 2018 110000,00 

Odpad6w Komunalnych w Baboszewie- BABOSZEWO 

1.3.2.23 
Przebudowa dragi gminnej Nr 300144W w URZ/iD GMINY 

2017 2018 525000,00 
Cieszkowie KoJonii - BABOSZEWO 

) 
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Objasnienia wartosci przyj~tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Baboszewo 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2017 - 2020 przyjE:ta Uchwal~ 

Nr XXV/16S/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 stycznia 2017 roku zostala zmieniona: 

• Uchwalil Nr XXVIl/168/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 roku 

Wprowadzajilc zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzglE:dniono zmiany uchwaiy budietowej 

na rok 2017 dokonane: 

• Zarzqdzeniem Nr 6/2017 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 26 styczn ia 2017 roku, 

• Uchwalil Nr XXVI/173/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 271utego 2017 roku, 

• Uchwatil Nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 roku. 

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy 0 finansach publicznych Wieloletniil Prognozil 

Finansow'l Gminy Baboszewo obj~to okres od 2017 do 2020 roku, czyli planowany 2017 rok oraz 

okres kolejnych trzech lat. 

Okres objE:ty Wieloletniil Prognoz'l Finansowil nie moie bye kr6tszy nii okres, na jaki przyj~to 

limity wydatk6w, okreslony dla kaidego przedsi~wzi~cia ujE:tego w dokumencie. Ponadto prognoza 

kwoty dtugu stanowiC'!ca element WPF sporzC'!dzona jest na okres, na kt6ry zaciC'!gniE:to lub zamierza 

si~ zaciilgnC'!e zobowiC'!zanie. W zwiilzku z powyiszym z powodu planowanego do zaciilgniE:cia w 2017 

roku zobowiC'!zan ia w kwocie 1155 000 zt i planowanej sptaty zaciC'!ganego w 2016 roku zobowiC'!zan ia 

w kwocie 601 112 zl, w okresie 2017 - 2020 planuje s i~ sptaty wymien ionych zobowiilzan, ponadto 

okreslono limity na przedsiE:wzi~cia na wspomniany okres, zatem Wie lolet nia Prognoza Finansowa 

obejmuje okres do roku 2020. 

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy 0 f inansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa 

powinna bye realistyczna i okreslae dla kaidego roku obj~tego prognozC'! co najmnleJ : 

1) dochody bieiC'!ce oraz wydatk i bieiC'!ce, w tym na obslug~ dlugu, gwarancje i por~czenia; 

2) dochody majC'!tkowe, w tym dochody ze sprzedaiy majC'!tku oraz wydatki maj~tkowe; 

3) wynik budietu; 

4) przeznaczenie nadwyiki albo spos6b sfinansowania deficytu; 

5) przychody i rozchody budietu z uwzglE:dnieniem dlugu zaci~gn iE:tego oraz planowanego do 

zaciC'!gni~cia; 

6) kwoty wydatk6w bieiqcych i majqtkowych wynikajqcych z limit6w wydatk6w na planowane 

i reaiizowane przedsi~wzi~cia. 

Wymien ione elementy zostaty przedstawione w cZ~5c i tabe larycznej zalqcznika Nr 1 do uchwaly. 
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Ola realistycznoki kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na 

lata 2017 - 2020 podaje si~ objasnienia do wartOSCi przyj~tych w WPF w poszczeg61nych kategoriach 

dochod6w i wydatk6w. Prognozujilc dochody i wydatki na lata 2017 - 2020 paslulono s i~ 

wykonaniem budi.etu za lata 2014 - 2015 i II I kwartal 2016 roku przy uwzgh::dnieniu wskaznikow 

sredniorocznej dynamiki wzrostu cen towar6w i uslug konsumpcyjnych t.j. dla roku 2017 - 1,5%, 

2018 - 1,5%, 2019 - 1,5%, 2020 - 1,5%, w poszczeg61nych kategoriach dochod6w i wydatk6w. 

1. Dochody og6tem, z t ego : 

1.1. Dochody biei:ace po zmianach ustalono w kwocie 31 926 556 zt. 

- w dziale 756 - dochody ad os6b prawnych, ad os6b fizycznych i ad innych jednostek 

nieposiadaj<!cvch osobowosci prawnej oraz wydatki zwi<!zane z ich poborem, rozdzial 75621 

- udzialy gmin w podatkach stanowiqcych dochody budietu panstwa, zmniejsza siE: 0 kwotE: 

1 378 zt wplywy z podat ku dochodowego od os6b fizycznych zgodnie z pismem Ministra 

Rozwoju i Finans6w Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku 

- w dziale 758 - r6ine rozliczenia, rozdzial 75801 - cz~sc oswiatowa subwencji og61nej dla 

jednostek samorzqdu terytoriatnego, zmniejsza si~ a kwot~ 526 794 zl subwencje og61ne z 

budietu panstwa zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finans6w Nr 5T3.4750.1.2017 z dnia 

27 stycznia 2017 roku; 

w dziate 801 - oswiata i wychowanie, rozdzial 80104 - przedszkota, zwi~ksza si~ a kwotE: 

20000 zt planowane wptywy z ustug (dotyczy odptatnoSci za ucz~szczanie dzieci z innych 

gmin do oddziat6w przedszkotnych na terenie gminy); 

w dziate 852 - pomoc spoleczna, rozdziat 85213 § 2010 zmniejsza sit::: ptanowane dochody 0 

kwotE: 600 zl, rozdzial 85213 § 2030 zwit::ksza sit:: planowane dochody a kwot~ 900 zt, rozdzia l 

85214 § 2030 zmniejsza si~ planowane dochody 0 kwott:: 7500 zt, rozdziat 85216 § 2030 

zwit::ksza sit::: planowane dochody 0 kwott:: 16200 zl, rozdzial 85219 § 2030 zmniejsza sit::: 

planowane dochody 0 kwott::: 500 zl, zgodnie z pismem FIN-1.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 

2017 roku Mazowieckiego Urzf;du Wojew6dzkiego w Warszawie; 

w dziale 855 - rodzina, rozdzial85S01- swiadczenia wychowawcze zmniejsza sif; planowane 

dochody 0 kwotf; 53000 zl, rozdzial 85502 - swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

spotecznego, zmniejsza sit:: planowane dochody 0 kwot f; 64000 zl, zgodnie z pismem FIN-

1.3111.23.3.2017 z dnia 31utego 2017 roku Mazowieckiego Urzt:::du Wojew6dzkiego w 

Warszawie, rozdzial 85503 - Karta Duiej Rodziny, zwiE:ksza siE:: planowane dochody 0 kwotE:: 

228 zl, zgodnie z pismem FIN-1.3111.19.2.2017 z dnia 6 lutego 2017 roku Mazowieckiego 

UrzE::du Wojew6dzkiego w Warszawie. 
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1.2. Dochody maiatkowe po zmianach ustalono w kwocie 354 470 zl, 

w dzlale 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdzial 70005 - gospodarka gruntami 

i nieruchomosciami zwif:;:ksza si~ 0 kwot~ 42 420 zf planowane dochody z tytufu sprzedaiy 

nieruchomosci gruntowej we wsi Niedarzyn, 

w dziate 754 - bezpieczer'lstwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa, rozdziaf 75412 -

ochotnicze straie poiarne, zwi~ksza si~ 0 kwot~ 5050 zf planowane wptywy ze sprzedaiy 

skfadnik6w majqtkowych dotyczCJce sprzedaiy samochodu straiackiego bE;:dCJcego wtasnosciCJ 

asp Dramin, 

2. Wydatki ago/em, z tego: 

2.1 Wydatki bieiace po zmianach ustalono w kwocie 31479 997,98 zt 

- w dziate 600 - transport i ICJcznosc, rozdzial 60016 - drogi publiczne gminne, zwi~ksza siE;: 

o kwot~ 60000 zl planowane wydatki na zakup uslug pozostatych z przeznaczeniem na 

sporzCJdzenie KsiCJiek Dr6g gminnych zgodnie z rozporzCJdzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 16 tutego 2005 roku w sprawie trybu sporzCJdzania informacji oraz gromadzenia 

i udost~pniania danych 0 sieci drag publicznych, obiekt6w mostowych, tunelach oraz 

pro mach (Dz.U. z 2005 r. Nr 67, poz. 583), 

- w dziate 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdzial 70005 - gospodarka gruntami 

i nieruchomosciami, zmniejsza si~ 0 kwot~ 1 000 zl zakup energii i zwi~ksza si~ 0 kwot~ 1 000 

zf na zakup usfug pozostafych z przeznaczeniem na przegl<\dy techniczne obiekt6w 

komunalnych, 

- w dziale 750 - administracja publiczna, rozdzial 75023 - urzEi:dy gmin zwiE;:ksza siEi: 

planowane wydatki 0 kwotEi: 655 zt z przeznaczeniem na zakup uslug zdrowotnych, rozdzial 

75075 - promocja jednostek samorz<\du terytorialnego zwiEi:ksza siEi: planowane wydatki 

o kwot~ 3000 zt na zawarcie um6w zlecenie z zespotem Czerwone Gitary i zmniejsza siE: 

planowane wydatki 0 kwot~ 3 000 zt z przeznaczeniem na zakup uslug pozostatych, rozdziaf 

75095 - pozostafa dzjatalnosc, zmniejsza siEi: 0 kwotEi: 5 800 zt srodki przeznaczone na wyptatE: 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zwiEi:ksza siE: planowane wydatki 0 kwotE: 4 050 zf na 

zakup usfug zdrowotnych, 

- w dziale 801 - oswiata j wychowanie, rozdziat 80101 - szkoty podstawowe, zmniejsza si~ 

o kwotE: 1700 zt srodki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne ( dotyczy SPS) 

zwiE:ksza sj~ a kwot~ 80 000 zt srodki przeznaczone na zakup materiat6w i wyposaienia 

(dotyczy SPB - 30 000 zf j ZS - 50 000 zl), zmniejsza si~ a kwot~ 0,67 zl srodki przeznaczone na 

oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych (dotyczy SPB), rozdzial 80104 -

przedszkola, zmniejsza siEi: 0 kwotEi: 50000 zl srodki przeznaczone na zakup uslug pozostafych, 

srodki pierwotnie byfy zabezpieczone w planie finansowym Przedszkola z przeznaczeniem na 
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zaptat~ dla innych jednostek samorzqdu terytorialnego za ucz~szczanie dzieci z terenu gminy 

Baboslewo do przedszkoli na terenie innych gmin. UchwatCl Z dnia 27 lutego 2017 roku 

dokonano korekty srodk6w umieszczaj<tc je w planie finansowym Urz~du Gminy w rozdziale

przedszkola, jako zakup uslug przez jednostki samorzqdu terytorialnego ad innych jednostek 

samorzqdu terytorialnego w wysokosci 50000 zt, rozdzial 80110 - gimnazja, zwi~ksza si~ 

o kwotE: 0,77 zl srodki przeznaczone na zakup ustug pozostalych (dotyczy GBI, rozdziaf 80149 

- realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkotach podstawowych i innych 

formach wychowania przedszkolnego zwi~ksza si~ 0 kwot~ 75488 zf wydatki na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen, zakup materiaf6w i wyposaienia, zakup pomocy 

dydaktycznych i kSiqiek, zakup usfug zdrowotnych oraz zakup usfug pozostalych zgodnie 

z metryczkq zalqczonq do pism Ministra Edukacji Narodowej Nr. OWST· 

WSST.356.2816.2017.AP z dnia 1 lutego 2017 roku, w kt6rym okreslono srodki na 

finansowanie w ramach subwencji oswiatowej dzieci niepelnosprawnych ucz~szczajqcych do 

oddzia/ow specjalnych realizujqcych program nauczania przedszkolnego ( dotyczy SPB), 

rozdziaf 80150 . realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i mlodzieiy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach 

og6Inokszta/cqcych, liceach profilowanych i szkofach zawodowych oraz szkolach 

artystycznych, zmniejsza si~ fqcznie w jednostkach oswiatowych srodki 0 kwot~ 6056,10 zt. 

Ostateczny plan wydatk6w zgodnie z metryczkq zalqczonq do pism Ministra Edukacji 

Narodowej Nr. OWST·WSST.356.2816.2017.AP z dnia 1 lutego 2017 roku na dzieci 

niepetnosprawne realizujqce program nauczania szk6t podstawowych i gimnazj6w ustalono 

na kwotE: 1 058 739 zf, w poszczeg61nych szkolach przedstawia siE: nastE:pujqCo: 

• Szkola Podstawowa w Baboszewie - ostateczny plan· 485815 zl, zwiE:kszenie 0 kwot~ 

43771,67 zt z przeznaczeniem na nastE:pujqce wydatki: wynagrodzenia osobowe 

pracownik6w, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materialow i wyposaienia, zakup us/ug 

zdrowotnych, zakup uslug pozostalych, 

• Szkola Podstawowa w 5arbiewie - ostateczny plan 125 858 zl, zwi~kszenie 0 kwot~ 52 258 

zf z przeznaczeniem na nast~pujqce wydatki: wynagrodzenia i pochodne ad wynagrodzen, 

zakup materiaf6w i wyposaienia, zakup pomocy dydaktycznych i ksiqiek, zakup energii oraz 

zakup usfug zdrowotnych, 

- Zesp61 Szk6f w Polesiu - ostateczny plan 225071 zl, zwi~kszenie 0 kwotE: 14400 zl z 

przeznaczeniem na zakup ustug remontowych i szkolenia pracownik6w niebE:dqcych 

cztonkami korpusu stuiby cywilnej i zmniejszenie 0 kwotE: 111 629 zl na nastE:pujqcych 
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wydatkach: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen, wynagrodzenia osobowe 

pracownlk6w, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup material6w i wyposaienia, 

- Gimnazjum w Baboszewie - ostateczny plan 221995 zt, zmniejszenie 0 kwot~ 4856,77 zl 

~rodk6w przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych i ksiijiek; 

- w dzlale 851 - ochrona zdrowia, rozdziat 85154 - przeciwdziatanie alkoholizmowi zwi~ksza 

si~ 0 kwot~ 465 zl zakup ustug zdrowotnych i zmniejsza si~ 0 kwot~ 465 zl zakup uslug 

pozostalych; 

- w dzlale 852 - pomoc spoteczna, rozdzial 85213, zmniejsza si~ 0 kwot~ 600 zt, sktadki na 

ubezpieczenie zdrowotne, rozdzial 85213 (wlasne) zwi~ksza si~ 0 kwot~ 900 zl, sktadki na 

ubezpieczenie zdrowotne, rozdzial 85214 zasilki okresowe zmniejsza si~ 0 kwot~ 7500 zl, 

wydatki na swiadczenia spoteczne, rozdziat 85216 (zasitki stale) zwi~ksza siE;: 0 kwotE;: 16 200 

zl, swiadczenia spoteczne, rozdzial85219 - osrodki pomocy spotecznej zmniejsza si~ 0 kwot~ 

500 zl, wynagrodzenia osobowe pracownik6w, zwiE;:ksza siE;: 0 kwot~ 580 zl zakup uslug 

zdrowotnych i zmniejsza si~ 0 kwot~ 580 zl zakup uslug pozostafych, 

w dzlate 855 - rodzina, rozdzial 85501 zmniejsza si~ 0 kwotE;: 52 000 zl swiadczenia 

spoleczne, zmniejsza si~ 0 kwotE;: 1000 zl zakup uslug pozostalych, rozdzial85502, zmniejsza 

si~ 0 kwot~ 62000 zl swiadczenia spoleczne, zmniejsza si~ 0 kwot~ 2000 zl zakup uslug 

pozostalych, rozdzial 85503 zwiE;:ksza si~ 0 kwot~ 228 zl wynagrodzenia osobowe 

pracownik6w; 

- w dzlale 900 - gospodarka komunalna i ochrona srodowiska, rozdzial 90002 - gospodarka 

odpadami, zmniejsza si~ 0 kwot~ 10000 zl srodki przeznaczone na zakup uslug pozostalych, 

zwi~ksza si~ 0 kwot~ 21720 zl wynagrodzenia osobowe pracownik6w, zwi~ksza si~ 0 kwotE;: 

4 200 zt skladki na ubezpieczenie spoleczne, zwi~ksza si~ 0 kwotE;: 530 zl skladki na fundusz 

pracy i zmniejsza si~ 0 kwot~ 26450 zl zakup uslug pozostalych; rozdziat 90015 - oswietlenie 

ulic, plac6w i dr6g zwl~ksza si~ 0 kwotE;: 58000 zl ~rodki z przeznaczeniem na konserwacj~ 

o~wietlenia ul icznego (dotyczy sporzqdzenia projekt6w funkcjonalno - uiytkowych remontu 

o5wietlenia ulicznego), rozdziat 90017 - zaktady gospodarki komunalnej, zwi~ksza si~ 0 

kwot~ 4 902 zl srodki z przeznaczeniem na zakup materia l6w i wyposaienia 

2.2. Wydatki majatkowe: 

. w dziale 010 - rolnictwo i lowiectwo, rozdzial 01010 - infrastruktura wodociqgowa 

i sanitacyjna wsi, zwiE;:ksza siE;: 0 kwotEi: 20 000 zl wydatki inwestycyjne jednostek 

budietowych na przedsiE;:wziE;:ciu inwestycyjnych "Modernizacja 5tacji Uzdatniania Wody 

w Baboszewie" z przeznaczeniem na pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, 
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w dzlate 600 - transport i tqcznosc, rozdziat 60016 - drogi publiczne gminne, zwie:ksza sie: 

tqcznie 0 kwot.;: 155000 zl planowane wydatki inwestycyjne jednostek budi:etowych na 

nast~pujqcych odcinkach drag gminnych: 

o Przebudowa drogi gminnej Nr 3001l3W Sokolniki Stare 0 Arcelin - 30 000 zl, 

- Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii - 25 000 zt, 

o Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno 0 Brze~cie Nowe - 100 000 zt, 

ponadto wprowadza si.;: dotac;.;: cetowij na pomoc finansowij mi.;:dzy jednostkami samorzqdu 

terytoria lnego na dofinansowanie wtasnych zadan inwestycyjnych i zakup6w inwestycyjnych 

w kwocie 80 000 zl z przeznaczeniem na pomoc finansowij dla Gminy Raciqi:; 

w dziate 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdzial 70005 - gospodarka gruntami 

i nieruchomosciami, zwi.;:ksza si.;: 0 kwot.;: 4 151 zt wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budi:etowych z przeznaczeniem na zakup pieca c.o. do budynku mieszkatnego w Sr6dborzu; 

o w dzlale 710 - dziala tnosc uslugowa, rozdziat 71095 - pozosta la dzlala lnosc. zwi.;:ksza si.;: 

o kwot.;: 3 602 zt planowane wydatki z przeznaczeniem na dotacj.;: celowq przekazanq do 

samorz<ldu wojew6dztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne reatizowane na podstawie 

porozumien (um6w) mi.;:dzy jednostkaml samorzqdu terytoriatnego z przeznaczeniem na 

rea lizacj.;: przez Samorzqd Wojew6dztwa Mazowieckiego projektu pn.: " Regiona lne 

partnerstwo samorz<ld6w Mazowsza dta aktywizacji spofeczenstwa informacyjnego 

w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji" (Projekt ASI); 

w dzla te 750 - administracja publiczna, rozdziat 75023 - urz.;:dy gmin, zwi.;:ksza si.;: 0 kwot.;: 

676S zl planowane wydatki na zakup programu - Rejestr VAT na potrzeby cent ralizacji 

podatku VAT 

w dziale 900 - gospodarka komunatna j ochrona srodowiska, rozdziat 90002 - gospodarka 

odpadami, zwi~ksza si~ 0 kwot~ 10000 zt srodki na wydatki inwestycyjne jednostek 

budietowych z przeznaczeniem na "Modernizacj~ Punktu Selektywnej Zbi6rki Odpad6w 

Komuna lnych (przedsi~wzie:cie uje:te w WPF do realizacji w tatach 2017 - 2018), rozdziat 

90017 - zaktady gospodarki komunalnej, zmniejsza si~ 0 kwot.;: 4902 zl wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budi:etowych przeznaczonych na zakup inwestycyjny pn. "zakup 

pompy do przepompowni sciek6w na ul . Przemyslowej w Baboszewie", 

- w dzla te 926 - kultura f izyczna, rozdzial 92601 0 obiekty sportowe, zwie:ksza si~ 0 kwot~ 

440 000 zl srodki na wydatki inwestycyjne jednostek budietowych przeznaczone na 

przedsi.;:wzi.;:cie inwestycyjne uj.;:te w WPF pn. " Modernizacja stadionu sportowego 

w Baboszewie", rozdzial 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej, zwi~ksza si~ 0 kwot~ 

1 354088 zl srodki przeznaczone na wydatki inwestycyjne jednostek budi:etowych 
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z przeznaczeniem na przedsi~wzi~cie uj~te w WPF pn. " Zagospodarowanie terenu 

rekreacyjnego w Baboszewie". 

Na wydatki maiiftkowe przeznacza si~ kwoty zgodnie z przyj~tymi do realizacji zadaniami 

inwestycyjnymi i przedsi~wzi~ciami obj~tym i WPF: 

lata Wydatki majiltkowe Przedsi~wzi~cia 

2017 6948249,02 5481039,00 

2018 6090174,00 6090174,00 

2019 4602550,00 4602550,00 

2020 3415507,00 3415507,00 

3. Wynik budietu 

W roku 2017 deficyt w wysokoSci 6147 221 zt pokryty zostanie przychodami pochodzqcymi z 

poiyczki w kwocie 1155 000 i nadwyiki budietowej z lat ubiegtych w kwocie 4 992 221 zl. W latach 

2018 - 2020 wyst~puje nadwyikowy budiet odpowiednio w roku 2018 - 539 174 zt, w roku 2019 -

562 264 zl i w roku 2020 - 462000 zl. 

4. Przychody budietu 

W roku 2017 zapranowano przychody budietu w kwocie 6339895 zl sktadajqce si~ z nadwyiki 

budietowej z lat ubiegtych w kwocie 5 184 895 zt i planowanej do zaciqgni~cia poiyczki w 

Wojew6dzkim Funduszu ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1155000 

zl . W latach 2018 - 2020 nie planuje si~ przychod6w budietu. 

S. Rozchody budietu 

W latach 2017 - 2020 wyst~pujq rozchody (splaty rat poiyczek zaciqgni~tych w roku 2016 i 2017), 

zgodnie z za loieniami nadwyikowego budietu (poz. 3) w ratach 2017 - 2020 obj~tych Wieloretniq 

Prognozq Finansowq wyst~pujq rozchody (poz. 5). W latach 2017 - 2020 rozchody stanowiq splaty 

zaciqgni~tego kredytu i poiyczek odpowiednio: w roku 2017 -192 674 zt, 2018 - 539 174 zl, 2019-

562 264 zl, 2020 - 462000 zl. 

00 wyliczenia dOpuslclalnego wskain ika splaty lobowiqlan na lata 2017 - 2020 prlyj~to 

sredni wskainik wyliczony z lat 2014 - 2015 i planowany III kwarta l 2016 roku, kt6ry wynika ze wzoru 

19odnie z art. 243 ustawy 0 finansach publkznych. W poszczegolnych latach obj~tych prognOlq jest 

on speln iony. 

W ramach prledsi~wzi~t wykazanych w zalqczniku Nr 2 do uchwaty w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Baboszewo wykazano przedsi~wzi~cia i kwoty wynikaj'lce z zawartych umow rub 

planowanych do realizacji przedsi~wzi~c. 
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