
UCHWAtA Nr xxvilI/lf9 /2017 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 28 kwiet nia 2017 roku 

W sprawie zmiany WieJoletn iej 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 (Oz.U . z 2016 r., poz. 1870 z p6zn. zm.) 

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nastE:puje: 

§1 

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

zgodnie z zat,!cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaty. 

2. Ookonac zm ian w wykazie przedsiE::wzil:t w latach 2017 - 2020, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 

do niniejszej uchwaly. 

3. Dolqcza siE:: objasnienia przyjE:tych wartoki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo na lata 2017 - 2020. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza sie: W6jtowi Gminy. 

§3 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podje:cia i podJega ogloszeniu . 
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Zat~cznik Nr 1 

do Uchwaly Nr XXVIII)l1~!20 17 

Rady Gminy 83bosll!WO 

z dnia 28 kwielnia 2017 roku 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2017 - 2020 

~egbIniel'>il! """"'" ---
co 

Formula 

~" 
ro .. 

ro" 
roro 

~, 
~ 

, 
[1 ,).j12) 

33 160 105,00 

37741700,00 

37461 135,00 

36 694 980,00 

00ch00y bie~ 

U 

32805635,00 

3774 I 700.00 

37 461 135.00 

36694 980,00 

wtym: 

dOdlO<ly Z tyluiu dochody Z ty1uiu 
udzialuwe udzi8lu we 

wpIywacto z podalllu wpIywach z podat!t:u plXlalki i opIaty -"" -"" _r""""", --
1.1.1 1.1 .2 1.1.3 

3295616,00 40000,00 306<1 000.00 

3345050,00 40000,00 3 110000,00 

3395226,00 40000,00 3 160 000,00 

3 446 155,00 40000,00 3210000,00 

z lego; 

wtym. 

wtym; 

z ty1utu dotacji i z tyluiu (I()(OCji 

""""'" ,.-.,.. """,Ow milJ<'Itkowe ~""..." ~.-zpOdatku ad - -=onyd> -"" przeznac.zonych - nacelebie~ na nwestyqe 

U .3.1 U .4 1.1 .5 .. 2 1.2.1 1.22 

1 550000,00 13810665,00 9612911 ,00 3S. 470.00 47470,00 307000,00 

1550 000,00 14 020000,00 9757000,00 0,00 0,00 0,00 

1 550 000,00 14 200 000,00 9903000,00 0,00 0,00 0,00 

1550 000,00 14400 000,00 10052000,00 0,00 0,00 0,00 



1. tego· 

wom 
wtym: wom 

-om .. -~ ... -,.., ....... ."...., 

gwarancjei ---- - _.---. ...-- w)'!;tCl-.. l ""u -"""'-Wyszczeg6ln<o~l .. e Wydatk, og6Iem ~enia - 5Qial1l<lO<M1'\U"1. 0 z ...... !u SIli"!~ Wyda!ki lnaj'ltkowe • Wydatki biez~ce z lyIulu por~er\ , podtega~ ......... -- .. wyda!ki na obslug~ OOsetk, i dySl<.Ortto 
<-..ctI .... _""' .. k'6rym """"'" w an 24~ zobowl.!! ...... 0 .'6tym 

gwarancj' wvtllCleniu z lim;tu "'u_.~_ lIIug u okreslone w art uSlawy. w !"""'n" ..... _swart 243 
splaty Z()!)OWj¥3r\. _1IiCHi."_" 24 3 us\. 1 ustawy .-..zszym 1"112 90 o;Q pc US!awy. Z 'Y' .... 
o kt6rym mowa w ioNoi ... IIOOIOOOiO. HIo.or\c::z ....... """' ....... ~-"" .... "-'----art. 243 ustawy --- PI""""" lull zadarlIa , 

~""-~'~z -..,., 
ty01 irodIo;6w (bez __ i 

00 C, 2 2,' 2 1.1 2 .1.1.1 21 .2 2.13 2. 1.3.1 2. 1.3.1.1 2.1 3.1 .2 22 

Formvla {2.11 + (2.21 

"" 39307326.00 32 124076.98 0,00 0,00 0,00 20000.00 20000,00 0,00 0,00 7 183249 .02 

"" 37202526.00 31112352.00 0,00 0,00 0,00 10000.00 10000.00 0,00 0,00 8090174.00 

"" 36 898 87 1.00 32296321.00 0,00 0,00 , 8000.00 8000.00 0,00 0,00 4602550.00 

"" 36 232 980.00 32811473.00 0,00 0,00 , 5000,00 5000.00 0,00 0,00 3415507.00 

z lego· 

w tym: w tym: wtym: wom 

-~. p- N_ WQIne~ki. o Kfedyty. 1_,-,. Wynik buittetu 
"""'~, budietowa z {al ~-

klOrych mowa w 
~-

pozyczki. emisja 
~-

nie~z 
M_ ,- "'- art 217 1151.2 pkl -, papief6w .. ""', ~ """', 

buclzetu 6 ustawy budtetu -- budtetu ""', budZeIU 

, • .,' 4.1.1 ' ,2 4 .2.1 .,' 4 .3.1 ., . 4.4. 1 

111--121 
(4 11·(42J' (431 

' 1441 

"" .a 147 221 .00 6339895,00 5184 695,00 4 992221 ,00 0,00 0,00 1 155000.00 1155000.00 0,00 0,00 

"" 539114.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

"" 562264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

"" 462 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

~ 
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W_spla',~ 

Irio<moeja • ...... ....,...--.... ... _- __ r< __ , -.., 
1lof"'..,cu .. ' ....... 1riI< --_ ...... ...... , ..... _, - ,-,-, ................ -...... K-.,_ ~ ... ,-,-" -..1 ........ , _, '000"""",, -,._ .... ,-" 

w.u __ 
._ .. .-1_0_, ... """"'"¥O w .. , •• ~ '-... .... , ... ., - ,-._. -- ,_ ... ....... oIoroUony w ..... 2.J ..,_w"" ,., 

"""'. w" .• <3 "" . , 
_ ..... lJlwoj"""". -,- _won "J ... , .... ,"".,.... _ "" . • 4) ..... "'"" . ... -- ""OW')' . ... ............. 

""-'-""- .. ... 2< ,,,,, '...-.-"" ."...,_i.t ... -.-""-. -"''''''''0 - - -- --.,- - .- - --- doO<:f>o<!j , o ..... O<Io.I., - ~--
-, .. --.,"" '_'"''''''4'''" Wyu.ezegOro.enoe ._ .. - ----- ~"""'4''''' 

_ .. 
-~ -,,,,,, ,, .-a.o --,- -:_P".' -_In" --- ~".. .. --, _. --., ,,_. -- ...." ... iooOoosIi.t ;",-",-p 

--~ "" .. .....-..-- ..-,w,,",-_ :.cor-._' .... ..,...... .... --.... .... ,._""'" - -~ ~ .... "" , ____ ,be< -- - --- -- -- ".....,.,-- ---....... -- ---- - -~- -.",,- -_. - ------ _.- _ . .... 1 .... --- -- -..-.. ~o ......... ....-,.,.. ............. _.-... ,_ .... --- - ~--- - _.- -" """"'--- ._--,- ,,", '. .....-~ . ~ 

-~ 
. .... 3 . __ ---_ ,_101) ....... -...... ~ --~--

Lp " 92 " , .. " ' .6 9.6.1 '.7 9.7.1 

Q2·'-'-I ·I2· ... ·1)· . " .. . p" , .. ~ " ,,, "', ... ......... " -I' "11' , . _ .... """ - ,".""" f ormula .• , .'.' ... , ... ''' ..... p.'H'.'-'li" ,.", [9.61 _ [9 4) [9611_[9 41 
(~.II)1 1'1 ,~, ,, , , . '_"n,,' " " " 

__ Ioltll .~ __ '"'19S! 

"" 0.6<1 % 0,64% 0 0.6<1% 7.20% 6._ 9,49% TA' TA' 

"" 1.46% 1.46% 0 1.46% 17.57% 7."" 6,38% TA< TA' 

"'" 1.52% >.62% 0 1.52% 13.79'% 4.47% 7.87% TA' TAO< 

""" 1,27% 1,27% 0 1.27% 10.57% 11 .19% 11 .19% TA' TAO< 

w tym na: Iolormacje Ulupelrnajitoe 0 wybranydl rodzajitCh wydatk6w budze~ 

l !ego: 

Przeznac.zenie Wydatki zwill,Zllne z 
progoo.zowanej Splary kred\'16w. Wydatki~na 

funkcjonowaniem 
Wyda!ki~!e 

Wydatki Wyszezeg6jn,enie 
na<Jwy2:ki poiycrek I w,1<up wyoagrodzenia I 

orgar.6w jednostki 
limi!em, 0 kt6!ym 

inweslyCyjr.e 
Nowe wydatki Wydatki maj'ltkowe 

budtetowei papier6w skladki ad nlch 
5arTlOfZi!du 

mowa wart. 226 bie~ maiil!kowe kootynuowane inwestyeyJne w Iormie dOtacji 

~"-
nalicZane 

\efytolla[nego 
us!. 3 pkl 4 ustawy 

lp " 10.1 11 .1 11 .2 11 .3 11 .3.1 11 .3.2 11.4 11 .5 11 .6 

Formula 111311'[113.21 

"" 0.00 0,00 14318474,55 2490006.77 7268 479,00 1 603 440,00 5665039.00 5392 436,00 742512.02 813301,00 

"" 539174.00 296 857.00 14451 000.00 2641515.00 7392814,00 1 402 640,00 5990 174,00 4 501 422,00 0,00 0.00 

"" 562264.00 343990,00 14 696 675,00 2686420.00 6005190,00 1 402640,00 4 602550.00 4 181 585,00 0.00 0,00 

"" 462000.00 462000,00 14 946519,00 2732089.00 4818 147,00 , 402 640,00 3415507.00 3 415507.00 0.00 0,00 

~ 
~ 



DochocIy tlje~ 
na programy, 

projekty lub zaaan ia 
Wyszczeg6In'eme finansowan.e Z 

udz!alem iiroclkOw, 0 
kt6<)ch mowa w art 

5ust.lpkt2,3 

~""' 

C, '" 
Formula 

"'" 0.00 

~" 0.00 

~" 0.00 - 0.00 

Wydatki maJ'llkowe 
na programy, 

pro;ekty lutl Zadania 
Wyszczeg6lnlenie finansowane z 

udzialem sroclkOw, 0 
kt6!ych mowa wan. 

5ust 1pkt2 i3 
uStawy 

" 12.4 

Formula 

~" 3602.00 

~" 20 530.00 

~" 965,00 

~ 0.00 

~ 
~ 

Fiflansowame pmgramOw, projeklOw lub zadaii reah.zowan)lCh z oozJalem $roclkOw. 0 klOrych mowa w an 5 usc 1 pkt 2, 3 UStawy 

w'"" w<ym w<ym. 
Wydatk, bteUice na 

w<ym """"'" wtym' Wydatk, bteZllce reatll~ programu, 
mallltkowe na 

sroclki okreilOne w programy, projekty 
na programy, projeklu tub zadanla 

~rodki okreslone w prOjekty lub zadama wynikajllce wyI<tcln;e all. SUSl. 1 pl<l2 lub Zadama finansowane 
'roclki okl'eslOne w ustawy wynika~ srodk, okreSlooe w art. Susl.lpkt 2 linansowan.e z z zawartyCh umOw z finansowane z ustawy wynikaJ'Ite slodkami 
art 5 us!. 1 pkt2 WY!<lcznie z art. 5ust.lpkt2 udz,iIIem !locIkOw, pocImlOtern 

udZl3lem iirodk6w. w,i<jCZllie z o kt6<)ch mowa w oiIreSlonym, wan. 5 
dysponui<IcYm ~"WY zawartyCll um6w na o k\6rydl mowa w uStawy 

ust 1 pkt 2 ustawy 
rea~zq p'ogrlImu, 

zawaftVCh umOw na art. 5ust.lpkI 2,J Yodkam" 0 kt6rych an. 5 us!. 1 pkt 2i3 realiz~ pmgramu, 
prqeklu tub ~wy mowa wart, 5 ust. 1 uStawy po-ojektu tub zallania pIlt 2 ustawy zadania 

121 .1 12.1 1 1 12.2 122.1 122 1.1 12.3 12.3. 1 123.2 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33180,00 33180,00 33 180,00 

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 

wlym: w,-datki INlJolllowe k~W~UZ wtym: ~ w<ym wrym: 

na realizaq; 
krajowy w zwi<!zjlu z 

programu, projek.lu 
ur"llOWil. na ,ea~ zawamt po dniu 1 

_ ....... _, 
p'ogramu, pro;e!Ilu slycznia 2013 r. _ ......... -

lub zadania 
lubzadama u~nareali~ 

-_ .. 
finanS0W3ne wynikaj<tte wy!lICV1ie wzwi¥ku zjm w ZWI<lzku z juz -,--. ......... "'" w lWi<\Zku Z JUI finansowaoogo z programu, projektu 

irodkami z zawartyeh umOw z zawartij umowll na zawar1!l U!T\OW<I na 

__ ._...c • ..,.... 
zawamt umowll na udzialem Srodk6w, 0 lub zallania 

...... _ ...... -..n 

okrdtonymi wart. 5 pocImiolem 
ktOrych mowa wart. 5 lealizack programu, finansowanego w co realizacj~ programu, _ .... o .. .....,mowa w rea l izac:j~ programu, 

ust. 1 pkt 2 ustawy dysponuj1\CYlT'l profek1u lub zadanla projek1lJ lub zadania .... . ' ... ' ... 1 ... ....,. ... projeklu lub zadania ust. 1 pk1 2 ustawy najmniej 60% ---srodkalTll, 0 ktOrych 
bez wzgt~u na Srodkami, 0 kt6rych -' ..... -mow-a w art 5 ust 1 

stopier'l finansowania mowa wart. 5 US1. 1 
pkt 2 ustawy ; m; 

12.4.1 12.4 2 12.5 12.5.1 12.6 126.1 12.7 12.7.1 

3602,00 3602,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 530,00 20 530,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

965.00 965,00 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 



Wyszczeg6tmenie 

Lp 

Formula 

~" 

~" 

"" 
"" 

Wyszczeg6tnlenie 

Co 
Formula 

"" 
"" 
"" '00' 

~, 
~ 

w tym. 

P,z,<i'IO<ly "f''''" "'00"0.., 
"",""' .. ,......;;_<)<00 --.",_ .. 
~<, ....... "" ""'" w ZWI~zku z juz 
"~2Q'l,_n. 

..... >* P-ogr>alO. polIjo ..... zawart<t umow<t na 
.... 'oOonio--..- .. rea liza~ programu . 
<0 Mjnwoj 60"11 >rod1<"";. 0 projektu lub zadania 
" 0fyCI> ",o •• ,,, • .t. S'" 1 

.... ' 2"" .... 

12,8 12.8.1 

'.00 ' .00 
'.00 ' .00 
'.00 0,00 

'.00 0.00 

Sptaty rat 
kapilalowych oraz 
wykup papielOw Kwota dtugu. 
war1osciowych,o klOrego planowana 

kt6rych mowa w pl(t . sptata dokona si~ z 
5. 1 .. wynikaj~e v.yoatkOw 

wy1<tcznOe z tylutu budzetu 
zobowi¥1l ~ juz 

zaci<tgni~tych 

14.1 142 

0,00 ' .00 
0,00 0,00 

'.00 ' .00 
'.00 ' .00 

"WOly <;\OIj'CZ<ICe ..-z~ , splaty ZOI>OW1""", po samodzoelnycn publocznydl zakladach "Piek, 2"'''''''''*'''1 oraz pokrycJa ~ wyooI<.v 

wyn ikaj'ICych z Dod""" przej~tyCh pr;:ej~tych Wy<Iat~i na splat~ 
budzetowe z tyto.tlu 

przejt;'c'a przez 
dotacji celowej z 

Wysokosc zobowi~zan zobowi~zan zoOowi¥ali 
Jednoslk~ zotlow'¥iln samodzielnego samodzielnego samodzielnego W~alk' bie4ce na 
samorz~du 

budze'" paristwa, 0 
podlegajqcych publicznego zakladu pu~icznego publ;czrlego zaktadu pokryde uJemne-go 

kt6rej mowa w art. 
lerytoria lrlego 

196 ustav.y z dnia 
umoaen,u, 0 kt6rym opiek i zdrowotneJ zaktadu opieki opieki zdrowolnei wyniku Jinansowego 

zobowi¥<lt'l po mowa wart. 190 przeksztalconego na zdrowotnei przej~tych do kot\ca samodzi~nego 

l ikl'lidowanych i 
15 kwietnia 2011 r, 

zasadach likwi-dowar.egoo na 2011 r. na pubticznego zaktadu 
o dzialalno~i 

ustav.y 0 
przeksztalcanych 

leczniczej (Oz. U. z 
dziatalnoSci okreslonych w zaSadach podstawie przepisOw opieki zdrowolnej 

samodzielnych leczniczej przepisach 0 okreSlonych w o zaktadach opieki 
zaktadact1 opieki 

20 13 r. poz. 217, z 
ctziatalnosc; przepisach 0 zdrowotnej 

p6in, zm,) 

13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 '" 

'.00 ' .00 ' .00 ' .00 ' .00 0.00 ' .00 
'.00 0,00 '.00 ' .00 '.00 0.00 ' .00 
' .00 ' .00 ' .00 ' .00 ' .00 '.00 ' .00 
'.00 ' .00 '.00 '.00 ' .00 0,00 '.00 

Dane uzupetniaj<tce 0 dlugu i jego sptar:ie 

w tym: 

zwi<tzane z Wyo ik aperacji 

Wydalki sptala zObowi<tzar'l 
umowami niekasowych 

zmniejszaj~ce wymagalnych z tat 
zaliczanymi do wypIaty z tytutu wplywaj<tcych na 

"'" poprzednich. innych 
tytul6w dluznych wymagalnych kW01~ dJu.gu ( m.in 

nlZ w paz. 14.3.3 
wliczanych do PDf1i'CZe~ i gwarancj i umorzenia. rMoice 

par'istwowego dlugu kursowe) 

publicznego 

14.3 14 .3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 

0,00 ' .00 ' .00 '.00 '.'" 
' .00 ' .00 ' .00 '.00 '.'" 
0,00 ' .00 ' .00 '.00 '.'" 
' .00 ' .00 '.00 '.00 0,001 



Zal~cznik Nr 2 

do Uch ..... aly Nt XXVIUAt, ./20 17 

Ra lly Gminy Babosze ..... o 

1 dnia 28 kw 'etnia 2017 toku 

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

Jednostka Okres 

L.p. Nazwa i eel odpowiedzialna lub realizaeji ~ezne naklady 
Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 

Limit 

koordynujqca od I do 
finanso we zobowiqzan 

1 Wydatki na przedsi\lwzi\lcia-og~em (1 .1+1.2+1 .3) 30 402 178,00 7268479,00 7392814,00 6005190,00 4818147,00 24 403 732,00 

1 .• - wydatki biei::otce 9600 892,00 1 603440,00 1 402640,00 1 402 640,00 1402640,00 5811 360,00 

1 .• • wydatki majqtkowe 20 801 286,00 5665 039,00 5990174,00 4502550,00 3415507,00 18 592 372,00 

Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi<\zane z progrnmami 

1.1 
realizowanymi z udzialem s rodkow, 0 ktorych mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 25 097,00 3602,00 20 530,00 965,00 0,00 25097,00 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. 0 finansach publicznych (Oz.U.Nr 157, , oz.1240,2 p6zn.zm.), z teao: 

1.1.1 - wydatki biei:ctce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 • wydatki maj"tkowe 25097 ,00 3502,00 20530,00 955,00 0,00 25 097,00 

Regionalne partnerstwo samOfZCld6w 

1.1.2. 1 
Mazowsza dla aktywizacji spo/eczel'lstwa URZADGMINY 

2017 20 19 25 097,00 3602,00 20530,00 965,00 0,00 25097,00 
informacyjnego w zakresie e-adminislracji i BABOSZEWO 
geoinkxrn8cji -

1.2 
Wydatkl na programy, projekty lub zadania zwi"zane z umowami partnerstwa 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
publiczno·prywatnego, z tego: 

1.2.1 - wydatki biez<lce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

~~ 
-----, 



1.2.2 • wydatki maj<!tkowe 

1,3 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (ione nii wymieoione w 
pkt 1.1 i 1.2),z tego 

1.3.1 • wydatki bieiqce 

1.3. 1.1 Dostawa arty/wow Spotywczych. ow0c6w i 
w8rzyw dla Przedszols w Baboszewie 

1312 Dowoienie uczni()w do szk6l· 

1.3. 1.3 Obs/uga prawna jednostki. 

1.3.1.4 
Odbieranie i zagospodarowanie odpadOw 
komunalnych na lerenie Gminy Baboszewo-

1.3. 1.5 Przeprowadlenie audytu we~lrznego 

1.3.2 · wydatki maj<!tkowe 

1.3.2.1 
Budowa budynku mieszkatnego llo/mtami 
socjalnymi w Cywinach Dyngunach 

1.3.2.2 
Budowa oSwietienia uJicznego w 
Bsooszewie na osiedlu Topolowa - lietona 

Budowa przydomowych oczyszczalni 
1.3.2.3 sciekOw zlokalizowsnych na tereoie Gminy-

III etap 

1.3.2.4 
Przebudowa dragi gminnej Nr 300 182W w 
Po/lJsiu 

1.3. 2.5 
Instslacje odnawislnych fr6del energii ns 
terenie Gminy BaboszlJWO 

.c::;:::: ----::, 
~ -- 7 

PRZEDSZKOLE W 
2016 2017 

BABOSZEWIE 

URZA,DGMINY 
2015 2020 

BABOSZEWO 

URZA,D GMINY 
2015 2020 

BABOSZEWO 

URZljD GMINY 
2013 2020 

BABOSZEWO 

URZA,DGMINY 
2016 2017 

BABOSZEWO 

URZA,DGMINY 
2015 2017 

BABOSZEWO 

URZADGMINY 
2015 2020 

BABOSZEWO 

URZA,D GMINY 
BABOSZEWO 

2015 2019 

URZA,D GMINY 
2016 2017 

BABOSZEWO 

URZljDGMINY 
2016 2019 

BABOSZEWO 

0,00 

30377 081 ,00 

9600892,00 

200000.00 

1 680000,00 

409 770,00 

7270322,00 

40800,00 

20 776 189,00 

1 024310,00 

700000,00 

2212828,00 

32924,00 

1964118.00 

0,00 0,00 0,00 0,00 O,OC 

7264 877,00 7372 284,00 6004 225,00 4818147,00 24 378 635,OC 

1 603440,00 1 402640,00 1 402640,00 1 402640,00 5811 360,OC 

160000.00 0,00 0,00 0,00 160000,00 

240000,00 240000,00 240000,00 240000.00 960000,00 

62640,00 62640,00 62640,00 62640,00 250 560,00 

1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000.00 1 100 000,00 4400 000,00 

40800,00 0,00 0,00 0,00 40800,00 

5661437,00 5969644,00 4601 585,00 3415507,00 18567275,00 

650446,00 0,00 0,00 0,00 650446,00 

12300,00 150 000,00 150 000,00 387700,00 700000,00 

0,00 1181414,00 1000000,00 0,00 2 181 414,00 

32902,00 0,00 0,00 0,00 32 902,00 

0,00 851 11 8.00 1100 000,00 0,00 853000,00 



13.2.6 Przebudowa drOfJ' " nunneJ Nr 30012 t W URZJljOGMINY 
2016 2020 3595027,00 100000,00 450000,00 600000,00 2427807,00 3595027,00 

Zbyszyno - BrzeSCre Nowe - BABOSZEWO 

1.3.27 
Przebudowa drog, gmmnej Nr 300t64W w URZJljOGMINY 

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

Przebudowa dr6g gmmnych oraz budowa 

1,3.2.8 kanalizacji deszczowf3J w Baboszewie na URZA,O GMINY 
2015 2018 1387296,00 0,00 1338222,00 0,00 0,00 1 338222,00 

osiedlu Topolowa - lielona (ul. Topolowa, BABOSZEWO 
Kwiatowa, Zacisze) • 

1.3.2.9 
Rewitalizacja parku podworskiego w URZA,O GMINY 

2016 2018 250000,00 50 000,00 200000,00 0,00 0,00 250 000, 00 
Dziektarzewie BABOSZEWO 

1.3.2.10 
Termomodemizacja budynku komunalnego URZJljDGMINY 

2016 2018 314475,00 0,00 307365,00 0,00 0,00 307365. 00 
w $r6dborzu BABOSZEWO 

TelfTlomodemizacja budynku SzkOly 
SZKOrA 

1.3.2. /1 PODSTAWOWA W 2015 2019 588916,00 0,00 250000,00 331 585,00 0,00 581585,00 
Podstawowej w 8aboszewie 

BABOSZEWIE 

1.3.2.12 
Zagospodarowanie terenu rekracyjnego w URZJljDGMINY 

2016 2020 2654188,00 1 454 088,00 300000,00 300000,00 600000,00 2654 088,00 
Baboszewie BABOSZEWO 

'.3.2.13 
Termomodemizacjs budynku Stacji URlJIjDGMINY 

2015 2017 109 628,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 
Uzdatniania WOOy w Cieszkowie KolOnii . BABOSZEWO 

1.3.2. 14 
Termomrxlemizacja budynku SzkOly URZJljDGMINY 

2015 2017 134 764,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 
Podstawowej w Mystkowie - BABOSZEWO 

1.3.2.1 5 Modemizaeja stadionu sportowego w URZA,D GMINY 
2016 2017 884 070,00 884 000,00 0,00 0,00 0,00 884000,00 

8sboszewie BABOSZEWO 

1.3.2.16 
Modemizacja Stacji Uzdatniania Wooy w URZA,O GMINY 

2016 2017 1210 670,00 1 175000,00 0,00 0,00 0,00 1 175000,00 
Bsboszewie . BABOSZEWO 

1,3.2.17 Przebudowa drog! dojszdowej w Rzewinie 
URlJIjDGMINY 

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

~ 
.~ -. 



1.3.2.18 
Przebudowa drogl gmmne) Nr 300189W URZp,DGMINY 

2016 201 7 247636,00 24 7 576,00 0,00 0,00 0,00 247576,00 
$r6dborze - Kruszenica BABOSZEWO 

1.3.2.19 
Pnebudowa dragl gminnej Nr 300131W w URzP,D GM/NY 

2015 201 7 767 121,00 759 741,00 0,00 0,00 0,00 759 741,00 
Lulom/efZynie BABOSZEWO 

1.3.2.20 Budowa swietlicy wiejskiej w NiedarzYlJie 
URZP'D GM/NY 

2015 2019 1 057921,00 0,00 341 525,00 700000,00 0,00 1 041 525,00 
BABOSZEWO 

1.3.2.21 
Termomodemizacja budynku Osrodka URzP,D GM/NY 

2015 2017 424875,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 
Zdrowia w Sarbiewie BABOSZElIVQ 

1.3.2.22 
Pnebudowa drogi gminnej Nr 300144W w URZp,DGM/NY 

2017 2018 525000,00 25000,00 500000,00 0,00 0,00 525000,00 
Cieszkowie K%ni! • BABOSZEIiVO 



Objasnienia wartosci przyj~tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Baboszewo 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2017 - 2020 przyj~ta Uchwalq 

Nr XXV/168/ 2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 stycznia 2017 roku zostala zmieniona: 

• Uchwalq Nr XXVI!j168/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 roku, 

• Uchwalq Nr XXVIII/188/2017 Rad y Gminy Baboszewo z dnia 28 kwietnia 2017 roku. 

Wprowadzajqc zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzgl~dniono zmiany uchwaty budietowej 

na {ok 2017 dokonane: 

• Zarzqdzeniem Nr 6/2017 W6jta Gm iny Baboszewo z dnia 26 stycznia 2017 roku, 

• Uchwalq Nr XXV!j173/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 1utego 2017 roku, 

• Uchwalq Nr XXVI1/179/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 roku, 

• ZarzCjdzenie nr 33/2017 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 18 kwietnia 2017 roku, 

• Uchwalq Nr XXVIlI/4S0/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 kwietn ia 2017 roku. 

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy 0 finansach publicznych Wieloletniq Prognozq 

Finansowq Gminy Baboszewo obj~to okres od 2017 do 2020 roku, czyli planowany 2017 (ok oraz 

okres kolejnych trzech la t. 

Okres obj~ty Wieloletniq Prognozq Finansowq nie moze bye kr6tszy nii okres, na jaki przyj~to 

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

kwoty dlugu stanowiqca element WPF sporzqdzona jest na ok res, na kt6ry zaciCjgnit::to lub zamierza 

sif.: zaciqgnCje zobowiqzanie. W zwiqzku z powyiszym z powodu planowanego do zaciqgn it::cia w 2017 

roku zobowiqzan ia w kwocie 1155000 zl i planowanej splaty zaciqganego w 2016 roku zobowiqzania 

w kwocie 601112 zl, w okresie 2017 - 2020 planuje siE;: splaty wymienionych zobowiqzar'J, ponadto 

okreslono limity na przedsiE;:wziE;:cia na wspomn iany okres, zatem Wieloletnia 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 ka idego roku obj~tego progno zq co najmniej : 

1) dochody biezqce oraz wydatki bieiqce, w tym na obslugE;: dlugu, gwara ncje i porf.:czenia; 

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

3) wynik budzetu; 

4) przeznaczenie nadwyiki albo spos6b sfinansowania deficytu; 

5) przychody i rozchody budietu z uwzglE;:dnieniem dlugu zaci CjgniE;:tego ora z planowanego do 

zaciqg ni~ cia; 
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6) kwoty wydatk6w biez'Icych i maj'ltkowych wynikaj'lcych z limit6w wydatk6w na planowane 

i realizowane przedsi~wzi~cia . 

Wymienione elementy zostaly przedstawione w cz~sci tabelarycznej zatqcznika Nr 1 do uchwaly. 

Dla realistycznosci kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na 

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

dochodow i wydatk6w. Prognozuj'lc dochody i wydatki na lata 2017 - 2020 posluzono si~ 

wykonaniem budie tu za la ta 2014 - 2015 i III kwartal 2016 roku przy uwzg l ~dnieniu wskainik6w 

sredn iorocznej dynamiki wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych t.j. dla roku 2017 - 1,5%, 

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

1. Dochody ogo/em, z tego : 

1.1. Dochody bieiace po zmianach ustalono w kwocie 32 805 635 zl. 

- w dziale 010 - rolnictwo i lowiectwo, rozdzial 01095 - pozostala dzia lalnosc, zwi~ksza si~ 

o kwotE: 546536,95 zl dochody z uzyskanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu 

administ racji rZqdowej zwiqzane z realizacjq ustawy 0 wyplacie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napE:dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 

producent6w rolnych zgodnie z pismem Mazowieckiego UrzE:du Wojewodzkiego 

w Warszawie FIN-1.3111.1.34.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku; 

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

nieposiadajqcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem, rozdzial75601 

- wptywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych, zwiE:ksza si~ a kwotE: 99,05 zl wptywy 

z odsetek od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i op lat; 

- w dziale 852 - pomoc spoleczna, rozdzial 85216 - zasilki stale, zw i~ksza siE: a kwot~ 3 230 zl 

dotacjE: celowq przeznaczonq na realizacjE: biezqcych zadan wlasnych gmin z przeznaczeniem 

na wyplat~ zasilk6w stalych zgodnie z pismem M azowieckiego UrzE:du Wojew6dzkiego FIN-

1.3 111.16.14.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku; 

- w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona srodowiska, rozdzial90002 - gospodarka 

odpadami, zwiE:ksza siE: a kwot~ 90397 zl uzyskan'l dotacj~ z Wojew6dzkiego Funduszu 

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrob6w zwierajqcych azbest 

z terenu Gminy Baboszewo -II etap" 

1.2. Dochody majatkowe po zmianach ustalono w kwocie 354 470 zl, 

2. Wydatki agolem, z tego: 

2.1 Wydatki bieigce po zmianach ustalooo w kwocie 32124076,98 zt 
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- w dz iale 010 - rolnictwo i lowiectwo, rozdzial 01095 - pozosta la dziala lnosc zwi~ksza si~ 

planowane wydatki 0 kwot~ 10716,41 zl na zakup material6w i wyposa ienia oraz zwi~ksza si~ 

o kwot~ 535820,54 zl r6i:ne oplaty i sktadki (s rodki pochodzq z dotacj i celowej na zadania zlecone 

z przeznaczeniem na wyplatt: podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap~dowego); 

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

i nieruchomokiami, zwit:ksza sit: 0 kwott: 2 000 zl zakup uslug pozostatych z przeznaczeniem na 

sporzqdzenie operatu szacunkowego budynku mieszkalnego w Sr6dborzu; 

- w dzlale 750 - administracja publiczna, rozdzial 75075 - promocja jednostek samorzqdu 

terytorialnego, zwit:ksza sit: ° kwott: 5 800 zl srodki na wynagrodzenia belOsobowe i zwit: ksza sit: 0 

kwott: 200 zl srodki na zakup uslug obejmu;qcych tlumaczenia, rozdzia l 75095 - pozostala 

dzialalnosc, zwit:ksza sit: ° kwot t: 512,05 zl srodki na wynagrodzenia bezosobowe; 

- w dzlate 754 - bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa, rozdzia l 75412 - ochotnlcze 

straze pozarne, zwit:ksza Sit;: 0 kwott: 1 000 zl srodki przeznaczone na wynagrodzen ia bezosobowe z 

przeznaczeniem na zatrudnienie dodatkowej osoby zajmujqcej si~ konserwacjq urzqdzen 

pozarniczych i jednoczesnie bt:;dqcej kierowcq pojazdu strazackiego; 

- w dzlale 801 - oswiata i wychowanie, rozdzia l 80103 - oddzia ly przedszkolne w szkolach 

podstawowych, zmn iejsza sit;: 0 kwot~ 43 296 zl srodki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe 

pracownik6w (dotyczy SPM - 15 540 zl, SPS - 12216 zl, ZS - 15 540 zl), zmniejsza sit:; 0 kwott:; 7 818 zl 

srodki przeznaczone na skladki na ubezpieczenie spoleczne (dotyczy $PM - 2 808 zl, SP$ - 2202 zl, ZS 

- 2 808 zl), zmniejsza sit: 0 kwott: 1068 zl srodki przeznaczone na fundusz pracy (dotyczy SPM - 384 

zl, SPS - 300 zl, ZS - 384 zl), rozdzial 80104 - przedszkola, zmniejsza sie: 0 kwote: 89 370 zl srodki na 

wynagrodzenia osobowe pracownik6w, zmniejsza sit: 0 kwott: 14772 zl skladki na ubezpieczenie 

spoleczne, zmniejsza sit: 0 kwote: 2 018 zl srodki na fundusz pracy, rozdzia l 80149 - reatizacja zadar'l 

wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 

oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowan ia przedszkolnego, 

zmniejsza sit: 0 kwot t: 2 220 zl wydatki na wynagrodzenia osobowe pracown ik6w, zmniejsza sit: 0 

kwote: 396 zl skladki na ubezpieczenie spoleczne i zmniejsza sie: 0 kwote: 60 zl skladki na fundusz 

pracy (zmiany dotyczq SPB). 

- w dziate 852 - pomoc spoteczna, rozdzial 85216 - zasilki sta le, zwi ~ ksza si~ 0 kwot~ 3 230 zl srodki 

przeznaczone na wyplate: swiadczeri spolecznych t.j. zasilk6w sta lych; 

- w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozd zia l 92 109 - domy i osrodki kultury, 

swietlice i kluby, zwi t;: ksza sit:; 0 kwott: 7 000 zl srodki przeznaczone na zakup energii elektrycznej; 

2.2. Wydatki ma;atkowe: 

- w dziale 010 - rolnictwo i lowiectwo, rozd zia l 01010 - infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna 

wsi, zwit:ksza sit: 0 kwote: 1$ 000 zl srodki na wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych z 
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przeznaczeniem zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przylijcza kanalizacyjnego do budynku asp w 

Baboszewie" , 

• w dzia le 600 - transport i l'lcznosc, rozdzial 60014 - drogi publiczne powiatowe, zwi~ksza si~ 0 

kwot~ 26000 zl srodki przeznaczone na pomoc finansowij w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Plonskiego na sporzijdzenie projektu budowlanego odCinka drogi powiatowej "Gralewo - Szapsk -

Mystkowo", rozdzial 60016 - drogi publiczne gminne, zwiE::ksza SiE:: 0 kwotE:: 10000 zl dotacjE:: celowij 

przeznaczonij na pomoc fin ansowq m iE::d zy jednostkami samorzijdu terytoria lnego na dofinansowanie 

wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Gminy Dzierzijinia 

na reatizacjE:: zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drog; gminnej w miejscowosci Podmarszczyn"; 

• w dziale 900 - gospodarka komuna lna i ochrona srodowiska, rozdzia l 90002 - gospodarka 

odpadami, zmniejsza siE:: 0 kwotE:: 10 000 zl srodki na wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 

z przeznaczeniem na "Moderni zaclE:: Punkt u Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych, 

• w dziate 926 - kultura fizyczna, rozdzial 92601· obiekty sportowe, zwiE::ksza siE:: 0 kwotE:: 194000 zl 

srodki na wydatki inwestycyjne jednostek budietowych przeznaczone na przedsi E:: wziE::cie 

inwestycyjne ujE::te w WPF pn. "Modernizacja stadionu sportowego w Baboszewie" 

Na wydatki majijtkowe przeznacza siE:: kwo ty zgodnie z przyjE::tymi do realizacji zadaniami 

inwestycyjnymi i przedsiE::wziE::ciami objE::tymi WPF: 

l ata Wydatki majijtkowe PrzedsiE:wziE::cia 

2017 7 183 249,02 5 481 039,00 

2018 6090 174,00 6090 174,00 

2019 4 602550,00 4 602 550,00 

2020 3415507,00 3415507,00 

3. Wynik bud i etu 

W roku 2017 deficyt w wysokoSci 6147 221 zl pokryty zostan ie przychodami pochodz<lcymi z 

pozyczki w kwocie 1155 000 i nadwyi ki budietowej z la t ubieglych w kwocie 4 992 221 zl. W latach 

2018 - 2020 wystE::puje nadwyikowy budiet odpowiednio w roku 2018 - 539 174 zl, w roku 2019 -

562 264 zl i w roku 2020 - 462 000 zl. 

4. Przychody budietu 

W roku 2017 zaplanowano przychody budietu w kwocie 6339895 zt skladajqce siE:: z nadwyiki 

budietowej z lat ubieglych w kwo cie 5184 895 zl i planowanej do zaciijgniE::cia poi yc zki w 

Wojew6dzkim Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1155000 

zl. W latach 2018 - 2020 nie planuje siE:: przychod6w budietu. 
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5. Rozchody budzetu 

W latach 2017 - 2020 wyst~puj,! rozchody (sptaty rat poiyczek zaci<lgni~tych w roku 2016 i 2017 ), 

zgodnie z zaloieniami nadwyikowego budietu (paz. 3) w latach 2017 - 2020 obj~tych Wieloletni'! 

Prognoz'! Fi nansow'! wyst~puj'l rozchody (poz. 5). W latach 2017 - 2020 rozchody stano wi'! splaty 

zaci'lgni~tego kredytu i pozyczek odpowiednio: w roku 2017 - 192 674 zl, 2018 - 539 174 zl, 2019 -

562 264 zl, 2020 - 462 000 zl. 

Do wyliczenia dopuszczalnego wskainika splaty zobowi'!zan na lata 2017 - 2020 przyj~to 

sredni wskazn ik wyliczony z lat 2014 - 2015 i planowany III kwartal 2016 roku, kt6ry wynika ze wzoru 

zgodnie z art. 243 ustawy 0 finansach publicznych. W poszczeg61nych latach obj~tych prognoz'! jest 

on spelniony. 

W ramach przedsit;:wzi t;:c wykazanych w za1ctczn iku Nr 2 do uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Baboszewo wykazano przedsi~wz i~cia i kwoty wyn ikajqce z zawartych um6w lub 

planowanych do reali zacji przeds i~wzi~c . 

Nadwyi:k~ budietow'l z 'at ubieglych przeznacza si~ na realizacj~ zadan inwestycyjnych 

jednorocznych w kwocie 589151 zl oraz na nast~puj'lce przed sit;:w zi~cia inwestycyjne ujt;:tych 

w przedsi~wzi~ciach wieloletniej prognozy finansowej: 

- Budowo budynku mieszkalnego z loka/omi socjalnymi w Cywinoch Dyngunoch - 650 446 zl, 

- Przebudowa drogi gminnej Nr 300182W w Polesiu - 32 902 zf, 

- Przebudowo dragi gminnej Nr 300121W lbyszyno· 8rze5cie Nowe -100 000 zl, 

- lagospodorowonie lerenu rekreacyjnego w Boboszewie -1 454 088 zl, 

- Modernizacjo sradionu sportowego w Babaszewie - 884 000 Zl, 

- Przebudowo drogi dojazdowej w Rzewinie -170384 zf, 

- Przebudowa dragi gminnej Nr 300189W Srodboru - Kruszenica - 247 576 zf, 

- Przebudowa drogi gminnej Nr 300131 W w Lutomierzynie - 759 741zl, 

- Rewitalizocja parku padwarskiego w Dziektorzewie - 50 000 Zl, 

- Termamadernizocja budynku Osrodka ldrowia w Sarbiewie - 50 000 zf, 

- Przebudowa dragi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii - 3 933 zf. 
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