
Uchwała Nr XXVIII/232/2014 


RADY GMINY BABOSZEWO 


z dnia 30 czerwca 2014 roku 


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j . Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn o zm. ) oraz art. 226, art. 227, art . 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późno zm.) Rada Gminy Baboszewo 

uchwala, co następuje : 

§1 

1. 	 Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo zgodnie 

z zalącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. 	 Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2014- 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 

do niniejszej uchwały. 

3. 	 Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Baboszewo. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogloszeniu. 

RZEW~ 

odellsz KOlVa/kawski 

I 




Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXV łłł /23 2/2014 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 30 C2efwC3 2014 roku 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo - zmiany 

z tego' 

w tym w tym' 

w tym 
dochody z tytułu dochody z tytułu 

z tytułu dotacji I z tytułu dotacjiWyszczególnienie Dochody ogółem udZlalu we udzlalv we DOChody
Dochody blezące z subwencji śrOdków ze sprzedazy oraz środków 

wpływach z pOdatku wpływach z pOdalku podatki I oplaty z podatku od majątkOWe
ogólnej przeznaczonych majątku przeznaczonych

dochodowego od dochodowego od nieruchomOŚCI 
na cełe blezące na inwestyCJe

osób fizycznych osób prawnych 

Lp 1 11 11 1 1 12 113 1.1 3 1 114 1 l S 12 1 21 1 22 

Formuła 11 .11"11 21 

2014 25866 116,00 24946848,00 2545 944 ,00 80000,00 3327329.00 1 380000,00 12860559.00 4329345.54 919268,00 26205(1 ,00 657 21 B.OC 
2015 26435000,00 26435000,00 2 550 000.00 80000,00 3 JOO 000,00 1 300 000,00 ' 3 000 000,00 3 200 000.00 0,00 0,00 0,00 
2016 25965875,00 2S 965 875,00 2550 000,00 85000.00 3 300 000,00 1 320000,00 13000000,00 3300000,00 0.00 0,00 0,00 

2017 1) 25965875 ,00 25965875.00 2550000.00 80000.00 3400 000,00 1 310000.00 13000000,00 3400000,00 0,00 0,00 0,00 

z lego. 


w tym 


w tym w tym 


wtm 
odsetki I dyskOntO 

n~ !.j)Ialę pr.zeK'I~CIl POd l egające 
zobowiązań samodZielnego OdSfHkl I dyskomo

Vl')1ącZef1lu z hmltugwarancje i publicznego zai<Ja()u opieki IXldt~gaJące
w_." spł aly zobowiązan, o

poręczeniaWyszczególnienie Wydatki ogółem wyląc.:.en'lJ z limrh..l 
Wydatki biezące z łylulu poręczeń i podlegalące wydatki na obsługę odsetki i dyskonlo Wydatki majątkowelI<Z"kszIaIcorlO"\IoIIll ktorym mowa w ar! 

u~a.aach oJudłonyclr .. 243 ustawy, w terminie splaly zobowlązan o 
gwarancji wyłączeniU z limitu przePisach o d..zoałalno!.Q długu okreŚłone W ano klorym mowa w <Innie dlVlszym fliZ 90 

sp1aty zOboWlązan. IeQfllCZej. .. wysoł,~ w 204 3 uSI. 1 ustawy 243 ustawy, lo tytułudni po :.akończ.enluJakiej noe podlegala. ZOOOwlązano którym mowa w $finansowaniu dOllłCj.II, l prograrTllJ, prOJek.tu lub 
zaciągniętyCh na wklad an 243 ustawy buaZetu państwa zadania I otrzymaniu 

refundaql z tych KraJOWY 

środków (bez odselek I 
dysk.onla od 

lp 2 2.1 2 11 2 1 1 1 2 1 2 21 .3 2 1.3 1 2 1 3 1 1 2 1 3 l 2 22 

Formuła 12 11 · (221 

2014 29612326,00 24 al 9235 ,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 4 793 091 ,00 

2015 26435000,00 23 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 2935000.00 

2016 25965875,00 23062500.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2903375,00 

20\7 1) 25965875,00 23062500.00 
-

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 2903 375,00 

http:prOJek.tu
http:dOll�Cj.II
http:310000.00
http:80000.00
http:2550000.00
http:25965875.00
http:85000.00
http:4329345.54
http:12860559.00
http:3327329.00


---

z tego 

w tym: 	 w tym ' w tym, w tym 

Wolne Środki , o 	 Kredyty, Inne przychody Przychody NadwyzkaWynik budzelu na pok.rycie k.tÓryCh mowa w na pokryCie pOzyCZkl, emisja na pokrycie niezwIązane z na pokryciebudzetu budzelowa Z lal 
deficytu an, 217 ust 2 deficytu papierów deficytu zaCIągnięciem deficytu

ubiegłych 
budzetu pkt 6 ustawy budtelu wartoścIOwych budzetu dtugu budzelu 

3 	 4 4.1 411 42 4,2 l 43 43, \ 44 4.4 ... 
(4 11 +1421+ (43)111-12) 

: 14 'I 
-3 748 210,00 3746210,00 3746210,00 3746210,00 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 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 

Z lego 

wlym. 

z tego ' 
w tym łączna kwota

Splaty rat 
przypadających na kwota kwota kwola

kapitałowych
Rozchody dany rok kwot przypadających na przypadających na przypadających na Jnne rozchOdyWyszczególnienie kredytów I pozyczek 
budzetu ustawowych dany fok kwot dany rok kwot dany rok kwot niezwIązane ze

oraz wykup 
wytączen z limitu ustawowych ustawowych usta'NOwych sp/atą długu

papierów 
sp/aty zobowlązan , W)'Iączeń wyłączeń wyłączen Innych nlZwartoSclowych 
o którym mowa w 	 określonych w art okreŚlonych wart okresIOne w art 243 

art 243 ustawy 243 usl 3 ustawy 243 ust Ja ustawy ustawy 

lp 5 5 1 511 51 ,11 5 l l 2 5 1 1 3 5.2 

[5 l 1 lJ + ]5,1 l 21Formuła [51) + (S.2) .. , ~ 


2014 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


2015 0.00 0 ,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 


2016 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 


20111) 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Kwota zobcMriązati Re laCja uównowaleni a wydatkow bielących, o 

wynikających z której mowa w an 242 ustawy 

przejęcia przez 

Jednostkę samorządu Różnica między 

terytorialnego dochodami 
Roznlca między 

Wyszczególn ienie Kwota d lugu zobowiązań po blezącymi . 
dochOdami 


likWidowanych I Skorygowan ymi O 

blezącymi a 


przekształcanych srodki a wydatkami
wydatkami 

Jednostkach blezącyml,
biezącyml 

zaliczanych do pomniejszonymi 

sektora finansów o wydatki 

Lp 6 7 B 1 8, 

Formuła [111- [21 ) II 'l 'I'll'l~lI ,111'H;o':>tl 

2014 0,00 0 ,00 127613,00 3873823,O(] 


2015 0.00 0 ,00 2935000,00 2935000,00 


2016 0,00 0.00 2903375,00 2903375,OC 

20171) 0,00 0.00 2903 375,00 2903375,OC 


Ws!<azl"llk splaty z:obow lązan 

tn1Ofmaqao lolOfmaqa o 
IN'skarno;. plillOWan~1 SlIelrllf''''u W5.i;azn,h Spel"'''IlI'' wsl(ałn>ka

WS~3!IlI~ planOWil\el DQpuszGlalny Oopu!i.Zualny WS/<un,),
IąCZIleI kwoty spbly ~p!8 ly zot>ow.ąrao spłaly zoOOwill.LlIn 

Iąc.loej kwoty spłaly Wsl<un,~ plaoowatle! I<woca IODOWl ązałl wsUln,~ Spłaly splal~ z otxw..ązar\ 
loOow'ąlil'l o ~16tel Wr;~a ln,), <le<:I>odow o~rdlone\)O w alt 243 o~re$.looeoo ... ar'! 2_~z_.. ran. o ~10Ie, łącznej "WOI.y spłaly lWi .. z~ u lOOOWlllUi'l Ol.rn"'ny o're:ilony .. an 2~3 

mowa w ar'! 1~3 .. SI I brezących U513wy. po ~~"WY. pomOWa w alt 24~ u\.l 1 zOtlOwlązań. o \;;\o<el mClWa wspólworzoneoo war'! 243 uSla...,. PO uslawy, po
uSlawy <lo cJocI106Qw. POWot~slonych o uwzględnoen;u uWlglę<l"re n r ~ uSlawy do docl'lOdOw, .... art 243 uSil uSlawy do PI'lH je-clno$I~~ uwzględ nienou uWl(l~dr.,o nr u 

po uwzględn le" iu OO(:nody ze Sprled~Zy ZObOwIązań lWOąZ~U zobow'ilzall CWlII.Z ~Ubez ~wI9Iędn'e!\la docho cIów ~z samorządu ~SlawoW)"cn W)'ł8.czen • .. , I,",,'owych wy łącze,\, 
zotlowląl~ń zwr ąz ku mają/ k u 0<31 wstlOllworzoo ego wsp6Ąwoooo'\łj)QWyszczególnienie Zobo""ąl~ń two~l~~ UWlQI~dnrenia zotlOWląlan lerylon3lnego OOILClOO, w operet .. o oblrclooy \fil op.l rcrY o 
wsp:)llworzon~ pomn"'l~zon ych o prUl jl!(lrIOSl ke pr:znJl!d~k~

wsp6łtwQrzo'le!]O pau ZWIąz ku wsp6l!WO<"l ooeuo pr.typaa8Iącycl' do plan 3 ~wanąlu roku wy~onanie fC~"
"",ez 1~<lOO~I~t wyd~'" bielące. <lo sa.mon.ąOL>u~.., 

)r:<l"""'~~ :;an1OIZądu pllez Jt'dr.oSlkę sall'"OOf"l~u S«al, w ~nym ro/.u paprzedZ8joi,cegQ poprzedzającl!QO 
SóIffiOrzą.ou COChOCÓ'W lludzelU. lerylQf1altw!go or.łl po leł\1orialnego oraz polerytonalnego ,Wl letylor,alnt:(l<l. po tluOUlo...,m. p,erwsIy ot*. prognOlY j)IefWS.ly mk 1IrD!J""l'(Ie<ylonalnego onu po ..st.aIonydI8G;;u~ UW29~dn'e... u uwzg1~fUU 

UWl91o:óflIilIł\8 ....-:tS!eOtIOefl' .. u!\lawowych pI)(JI~lłjc.a OOIoC-l tn,u (...sw.... ur;lalony w ~),8lf101t lISIa lony w 
IIWl~Uu roIo.u (wskażn,. .. SI.wowycll wyląCleń. u~tawowyc/l ""Yl;tC.teł'o. 

u5la...o...yr.h wyIąc:leń "'"f4Cletl Pf'JypOO<IIąc.ych zgoan,e I 811 ] U _'00.1 o $fednoą op,,,,;.IuO~fe\l..... 
"Sl~wyłączeń OIIIIGlof>ellO .... oplI(a .. otJI,c.zol'le\lo w opal,"U 

0fTJP83a;ąc)'Cft na na <I"""" Ok .. $la..., atylm",t)'Clnłjz) ~tylm.lyczną z ")
przvpadający<;h na op/In lk"'al\~ o wy~ona",e roł:u

Ollny fok """""""" popn:eanK:h Ia~l poprzedrUCh 1a~1
dany.m ' 0 ),," poprze<lt "lące90 pOpl1e<:12aj~Q 101. 

ro~ OVOle\OW)I Iludle~owy 

Lp 9.1 92 93 9.4 95 9.6 961 97 971 
(12 t 1.) ~ {:l. I 311 • "'''ł ~ " 'I "i"'I~ " ,' o '''''1 (I II 'I · l'~ I IU ' llll) Srednr a z triech s'ed .... a ltr:zech 

I', ,,,w, , , ~,,,, ,Formula •III' "1 1>""1 :>',. ", 19 41<=196 1)~~ 'H" 2H'S 2fl~t11 , 194)<"19.6)15 1111111 popue<l~r<:h l.alli 51 poprzednich 18119 51' '''I .. ,,~> """'IO""'Jl" 'OJ; 
20" 0,00% 0,00% 0.00 0,00% 1,5 1% 11,43%, 14,08% TAK TAK 
2015 0,00% 0.00% 0,00 0 ,00% 11.1 0% 7,20'% 9,84% TAK TAK 
2016 0,00% 0,00% 0.00 0,00% 11 ,18% 6,83% 9,47% TAK TAK 

20 17 I I 0,00"/0 0,00% 0.00 0,00% 11 ,18% 7,93% 7,93% TAK TAK 


http:u5la...o...yr
http:j)IefWS.ly
http:S�IffiOrz�.ou


w tym na ' InformaCje uzupelnlające o wybra nych rodzajach wydatKów budzetowych 

z tego. 

Wyszczeg6tnlenle 

Przeznaczenie 
prognozowanej 

nadwyzki 

budtetoweJ 

Sp/aty kredytów. 
pozyczek i wykup 

paPIerów 
wanosclOWyCh 

Wydatki biezące na 
Wydatki Z"Wlązane z 

wynagrodzenia i 
funkCjonowamem 
organów jednostki 

składki od nich 
samorządu

naliczane 
tery1onalnego 

Wydatki Objęte 
limitem, O którym 
mowa w ano 226 

ust 3 pkt 4 ustawy 
blezące majątkowe 

Wydatki 
Inwestycyjne 

kontynuowane 

Nowe wydatki 
InwestyCyjne 

Wydatki majątkowe 
w formie dotaCji 

Lp 10 101 111 11 2 11.3 11 .3 .1 11 32 11.4 115 116 

Formuła (11 3.1\ t (1 1 32\ 

201' 0.00 0,00 13 059 521,23 2354926,55 2765 108,00 710901 ,00 2054207,00 2317 537,00 1948 787,00 421 347,00 

2015 0.00 0,00 13500000,00 2550000,00 2422222.00 600000.00 1 822 222.00 1 822 222,00 600000,00 0,00 
lO •• 0.00 0.00 13500000,00 2570000,00 2944 385,00 600000,00 2 344 385,00 2 344 385,00 558990,00 0,00 

2017 1) 0,00 0,00 13500000,00 2600000.00 1531497,00 600000,00 931 497,00 931 497,00 1 971 878,00 0,00 

Finansowanie programów, ploJektów lub zadań realizowanych z udzlatem środków, O któryCh mowa w an 5 ust l pkt 2 i 3 ustawy 

w1ym w1ym w1ym 

Wyszczególnienie 

Dochody blezące 
na programy. 

prOjekty lub zadania 
finansowane z 

udzialem środków. 
o których mowa w 

art. 5 ust 1 pkt 2 I 3 
ustawy 

śrOdk i określone w 
art 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

wlym. 
DOChody 

środki określone w majątkowe na 

ar1 5 ust l pkt 2 programy, prOjekty 

ustawy wynikające lub zadania 

wyłączme z finansowane z 

zawa rtyCh umów na udzlalem śrOdków, 

realizaCJę o któryCh mowa w 

programu. projektu art 5usl 1 pkt213 

lub ustawy 

zadama 

śrOdki określone w 
art. 5 ust l pkt 2 

ustawy 

w1ym Wydałkl blezące na 
Wydatki blezące realizaCję programu, 

na programy, prOjektu lub zadania 
środki określone w prOjekty lub zadania wynikające wyłączme 
art 5 ust 1 pkt 2 finansowane

finansowane z z zawartych umów z 
ustawy WYnikające śrOdkami

udZlalem środków, podmiotem 
wyłącznie z Okreś lonymi wart. 5 

o kl6ry(;h mowa w dysponuj ącym
zawartych umów na ano5ust 1 pkl 2 13 

ust 1 pkt 2 ustawy 
środkami , o któryCh 

reałi zację plogramu, ustawy mowawart 5 usIl 
prOjektu lub zadania pkt 2 ustawy 

Lp 121 12 11 12 l l l 122 12.21 122.1.1 123 123 1 1232 

Formula 

201 4 759496.00 759496,00 759496,00 553 368.00 553 368,00 553368,00 828382,00 828382,00 828382,00 

201 5 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 

lO •• 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 l ) 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 



w tym 	 w tym· w tym . w tymWydatki na wklad 	 Wydalki na wklad 
Wydatki majątkowe 

krajOWY w związku z 	 krajowy w zwiąZkU z
Wydatki 	 na realizaCję Przychody z l'(lulu ~redflOw 

majątkowe na programu, prOjektu p,)lycle~. e,,~sl' pap,erOw 
umową na reallzaQę 	 zawarta. po dniu l 
programu, prOjeklu 	 stycz.nia 2013 r 

w,,"o~ po'WsU}Ii,ce w 
lub zadania umową na reallzaQę lWIązkL> 2 UfT1OWł, n~ 

lub zadania finansowane wynikające wylącznie w związku z JUż w ZWIąZku z juz re"baq~ programu. PfoJe~ '''' WZWląz.ku z juz 

prog ramy. projekty 	 lub zadania 

WyszczególnIenie 	 finansowanego z programu, projektu 
finansowane z srodkaml z zawartych umÓW" z zawartą umową na 	 zawartą umową na '''DUldarll8 rinan!oO'Wanego l zawartą umową na

udziałem srodków, o 	 lub zadanIa u<lloa!em ~rodka... (I ~1Óf)'(nudZIalem środków, określonymI w art 5 podmlolem 	 realizację programu, realizację programu, reallzaQę programu,klórych mowa wart 5 finansowanego w co 	 mo....aw al\ S " i!.\ p~1 2 
o klórych mowa w 	 dysponUjącymust l pkt 2 ustawy 	 prOjektu lub zadania projektu lub zadania u>ławy DE:l Wl.Olę(Ju na projektu lub zadania ust l pkt 2 ustawy 	 najmniej 60% 

art. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 środkamI. o któryCh ilOPleń finansowa ma Iymo
bez względu na środkami, o któryCh $Iodkam,ustawy 	 mowa w art S ust. l 

stopie n finansowania 	 mowa w art S ust. 1 
pkt 2 ustawy 

tymi srodkaml 	 pkt 2 ustawy 

Lp 12.4 124.1 12.4.2 125 125.1 12.6 126.1 127 1271 

F(){mula 

2014 2060 144,00 2060144,00 2060 144,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

20 ' 5 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 
20171) 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

")1. 
~ 

Kwoty dotyczące pr2:eJęcla I splaly zobow,ązan po samodZ:lelnych puOIlClOych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokryCia ujemnego wyniKu 

w tym. 	 Wydatki na splatę
Kwota zoboWiązań 	 Wydatki na spłatę Wyda tki na spłatę

Dochody prZejętych
wynikających z przejętych zobOWiązań 

budżetowe z tytułu zoboWiązań 
Przychody z Iflulu kredflOw. prze.ręaa przez WysOkOść zoboWiązań sa modZielnego

dotaCji celCM'ej z 	 samodzielnego
pozycze;'. emi5ji papotrOw Jednostkę 	 zobowiąza n samodzielnego publicz.nego Wydatki biezące na 

WW!o!.oowych pawsI~Jące w budzętu panstwa, o 	 pubhcz.nego 
samorządu 	 podlegających publicznego zakladu zakladu opieki pokryCIe ujemnego

z-.ąnu ł nwar'l~ pO dniu 1 w ZWIązku z. juz której mCM'a w art 	 zakładu opIekI
Wyszczególmenie ~y<:znoa 2013 r urnow~NI 	 terytonalnego umorzenIU. o którym opieki zdrowotnej zdrowotnej wyn1ku finansowego 

zawartą umową na 196 ustawy z dnIa 	 zdrowotnej
feal'uC]ę progrllmu, prOjelo.lu zobOWiązań po 	 mowa w art 190 przeksztalconego przejętych do końca samodZielnego
lub zadania finansowanego w realizaCję programu, 15 kwietnia 2011 r. 	 likWidowanego na 

likWidowanych I ustawy o na zasadach 	 2011 r na publicznego zakladu eo ""imntej 00"I0i0 5<Odumi, o projektu lub zadania o działalnoŚCI 	 zasadach 
~I &ych 	mOWa w ar( 5 ",SI 1 przeksztalcanych dZIałalnOŚC I określonych w podstaWie opieki zdrowotnej 

pkl 2 uslawy leczn"zej (Dz.U Nr 	 określonych w 
samodZielnych 	 leczniczej przepisach o przepisów o 

112.poz 654,z 	 przepisach o 
zakładach opieki dZlalalnoścl zakładach opieki 


póżn zm.) działalnOScI 

zdrowotnej lecznicz.eJ zdrowolnej


leCZniczej 


Lp 128 1281 13.1 132 13.3 134 13.5 136 137 


Formuła 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

2015 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

201 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20171) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

http:lecznicz.eJ
http:prOjelo.lu
http:ZWl�z.ku


Dane uzupełniające o długu j Jego spłaCie Dane doC}'czące emitowanych obligacji przychodowyCh 

Wyszczególnienie 

SpłaC}' raI 
kapitałowyCh oraz 
wykup papierów 
wartoścIowych, o 
których mowa w 

pkt. 5 1 , 
wynikające 

wylączllle z tytułu 
zobowiązań JUZ 
zaCiągniętych 

Kwota długu, 

kt&ego planowana 
sp/ata dokona Się Z 

wydatków 
budzelu 

Wydatki 
zmniejszające 

dług 

sp/ala zobowiązań 
wymagalnych z lal 

poprzednich, 
innych nlz w poz. 

143.3 

w tym: 

związane z 
umowami 

zaliczanymi do 
Iytułów dluznych 
wliczanyCh do 

pańsTWowego długu 

publlc.znego 

wypłaC}' z tytułu 
wymagalnych 
poręczeń I 

gwaranCji 

Wynik operacji 
niekasowych 

wpływających na 
kwotę długu ( m.1n 
umorzenia, r6znice 

kursOVl'e) 

Srodkl z 
przedSięwzięcia 

gromadzone na 
rachunku bankowym 

wC}'m. 

srodki na 
zaspokOjen ie 

roszczeri 
obllgatanuszy 

W ydalki blezące z 
tytulu śWiadczenia 

emltenta naleznego 
oblIgatariuszom, 

nieuwzg l ędmane w 
limiCie sp/aty 

zobowiązań. o którym 
mowa w an o 243 

ustawy 

Lp 141 142 143 14 3 1 143.2 14 3 J 14 4 15.1 15.1,1 15.2 

Formuła 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 

201 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 

2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EWO~ 
lIdel/s= Kowa/kOlrski 



Za łącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XXV1I 1/232/2014 

Rady Gmmy 8aboszewo 

2 dnia 30 cz erwca 2014 roku 

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo - zmiany 


L.p, Nazwa j cel 
Jednostka 

odpowiedzialna lub 
koordynująca 

Okres 
realizac:ji 

od do 

Łączne nakłady 

finansowe 
Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 

Limit 
zobowiązań 

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1 +1.2+1.3) 11848618,76 2765108,00 2422222,00 2944385,00 1531497,00 9 687 812,00 

1 .• - wydatki bieżące 2900901,00 710901 ,00 600000,00 600000,00 600000,00 2510901 ,00 

1.b - wydatki majątkowe 8947717,76 2054207,00 1 822 222,00 2 344 385,00 931 497,00 71 76911 ,00 

Wyd.aJki na programy~ projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 
1.1 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach 2950778,29 1 509108,00 22222,00 0,00 0,00 1 555930,00 

p,~.~~c:z~ych (Dz' LJo.Nr 157, poz.1 240,z pÓin.zm.)? z tego: 

1.1.1 - wydatki bieżące 140901,00 140901,00 0,00 0,00 0,00 140901 ,00 

1.1.1.1 
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w 
Goszczycach $rednich 

URZĄDGM/NY 

BABOSZEWO 
2013 2014 53681, 00 53681 ,00 0,00 0, 00 0,00 53 681 ,00 

1.1.1.2 Plenerowa impreza rekreacyjna pn. "Powitanie lata 2014" 
w Baboszewie 

URZĄDGM/NY 

BABOSZEWO 
201 4 2015 87220,00 87220,00 0,00 0,00 0,00 87220.00 

1.1.2 - wydatki majątkowe 2809877 ,29 1 36820 7,00 22222,00 0,00 0,00 1 415 029,00 

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni URZĄD GM/NY1,1.2. 1 2011 2014 1 738127,00 930453,00 0,00 0,00 0,00 9304 53,00 
ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo BABOSZEWO 

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w URZĄOGM/NY
1.1. 2. 2 2013 2014 33280 1,00 318 656,00 0,00 0,00 0,00 343256,00

Goszczycach $rednich BABOSZEWO 

Przyspieszenie o,.vzrostu konkurencyjności województwa 
mazowieckiego. przez budowanie społeczeństwa URZĄD GM/NY

1,1,2.3 2012 2015 15615,00 5 348,00 4095, 00 0,00 0,00 9443,00
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez BABOSZEWO 
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu 



- - - -

Remont i wyposatenie ~wietlic w Baboszewie. Draminie, URZĄD GMINY1.1.2.4 	 2011 2014 697924,29 113750,00 0,00 0,00 0,00 113750,00
Sarbiewie i Woli Folwark BABOSZEWO 


Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 

URZĄD GMINY1.1.2.5 	 województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 2012 2015 25410,00 0,00 18127,00 0,00 0,00 18127,00
BABOSZEWO 

dwudzielności potencjału województwa 
.. . ...- ~_.. ... " ..'" Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-	

"

1.2 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
prywaln~go, z tego: 	 '.. -, 

1.2.1 	 . wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,2.2 ~ wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
••..~-. 

Wydatki na p:rogramy, projekty lub zada"nia pozostałe (inne niż wymienione w pkt'{1 i 1:2),z 
1.3 	 8897840,47 1256000,00 2400000,00 2944 385,00 1 531 497,00 8131 882,00

tego 	 .. 

1.3.1 	 . wydatki bieżące 2760000,00 570000,00 600000,00 600000,00 600000,00 2 370 000,00 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na URZĄD GMINY1.3.1.1 	 2013 2017 2760 000,00 570 000,00 600 000,00 600000,00 600000,00 2370000,00 
terenie Gminy Baboszewo 	 BABOSZEWO 

1.3.2 	 - wydatki majątkowe 6137840,47 686000,00 1 800000,00 2344385,00 931 497,00 5761 882,00 

Budowa budynku magazynowo - garazowego w URZĄD GMINY1.3.2.1 	 2013 2014 337390,71 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 
Baboszewie 	 BABOSZEWO 

Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w URZĄOGMINY1.3.2.2 	 2011 2016 650 000,00 5000,00 300 000,00 344385,00 0,00 649385,00 
Baboszewie BABOSZEWO 


Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z remontem URZĄD GMINY
1.3.2.3 	 2013 2014 118423,02 50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
deptaka przy ulicy J.A.Brodeckich w Baboszewie BABOSZEWO 

Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno - URZĄD GMINY1.3.2.5 	 201 0 201 7 4524 861,99 61000,00 1500000,00 2000000,00 931 497,00 4492497,00 
sportowo - rekreacyjnym w Baboszewie 	 BABOSZEWO 

URZĄD GMINY
1.3.2.6 	Przebudowa ulicy Słonecznej w Baboszewie 2013 2014 205934,75 200000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 

BABOSZEWO 

URZĄD GMINY
1.3.27 	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Myslkowie 20 13 2014 301230, 00 300000, 00 0,00 0,00 0,00 300000,00

BABOSZEWO 

'SZ 



Objaśnienia przyjętych wartości 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo przyjęta Uchwalą Nr XXIV/202/2013 

Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2013 roku zostala zmieniona : 

- Uchwalą Nr XXV/214/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014 roku, 

- Uchwalą Nr XXVI/219/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2014 roku, 

- Uchwalą Nr XXVI//224/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 12 maja 2014 roku, 

- Uchwalą Nr XXV I/1/232 /2 014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 czerwca 2014 roku . 

Wprowadzając zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej 

na rok 2014 dokonane: 

Zarządzeniem Nr 7/2014 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 27 stycznia 2014 roku, 

Uchwalą Nr XXV/215/2 014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014 roku, 

Uchwalą Nr XXV!/220/20 14 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2014 roku, 

Zarządzeniem Nr 27/2014 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 16 kwietnia 2014 roku, 

Uchwalą Nr XXVII/22S/20 14 Rady Gminy Baboszewo z dnia 12 maja 2014 roku, 

Zarządzeniem Nr 31/2014 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 21 maja 2014 roku, 

Zarządzeniem Nr 34/2014 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 czerwca 2014 roku, 

Uchwalą Nr XXVI/1/233/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 czerwca 2014 roku. 

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Gminy Baboszewo obejmuje okres od 2014 do 2017 roku , czyli planowany 2014 rok oraz co najmniej 

trzy kolejne lata . Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być jednak krótszy niż 

okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego 

w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu stanowiącą element WPF sporządza się na okres, na 

który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązanie . 

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansa ch publicznych Wieloletnia Progno za Finansowa 

powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej: 

1) dOChody bieżące oraz wydatki bieżące , w tym na obslugę dlugu, gwarancje i poręczenia ; 


2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe; 


3) wynik budżetu; 


4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; 


5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem dlugu zaciągniętego oraz planowanego do 


zaciągnięcia; 

6) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane 

i realizowane przedsięwzięcia ; 



Wymienione elementy zostały przedstaVJ'~ nf' w ~~ę,r t;;helarycznej załącznika Nr 1 do uchwały. 

Dla realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo 

podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów 

i wydatków. Prognozując dochody i wydatk i na lata 2014 - 2017 posłużono się wykonaniem budżetu 

za lata 2011 - 2013 i uwzględniono wskaźniki średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i uslug 

kons umpcyjnych t.j. dla roku 2014 - 2,4 %, 2015 - 2,4 %, 2016 - 2,4% , 2017 - 2,4% 

w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. 

Dochody 

Dochody budżetu gminy w wyniku zmian wzrosly o kwotę 128 934 zl i uległy zmnie jszeniu o kwotę 

1150 zł i dotyczą: 

- uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu 

Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku, zgodnie z pismem Krajowego Biuro 

Wyborczego DCI-0301-13/14 - kwota 7080 zł, 

- uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "pomoc państwa w zakresie 

dożywiania", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN -1.3 111.17.47.2014 

kwota 19000 zł, 

- uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań administracji rządowej 

z przeznaczeniem na rządowy program dla rodz in wielodzietnych, zgodnie z pismem Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzk iego FIN-ł.3111 . 17 .53.20 14 - kwota 1187 zł, 

- zwiększonych wpływów z dochodów różnych w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej - kwota 17 000 zl, 

- ponadplanowych wpływów z podatku od środków transportowych ( osoby fizyczne) - 40 000 zl 

- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i o płat - 367 zł, 

- wpływy z różnych opiat - 3000 zł, 

- otrzyma ne spadk i, zapisy i darowizny - 150 zl. 

- dochód majątkowy w kwocie 40000 zł dotyczy uzyskanej dotacji ze środków FOGR z 

przeznaczeniem na realizację drogi gminnej Kowale - Cywiny Wojskie. 

Zwiększenie o 1150 zł i zmniejszenie o 1150 zł dochodów dotyczy realizowanego projektu pn. 

" Przeciwd ziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" . 

Dochody budżetu gminy wyka zano w podziale na dochody bieżące i majątkowe . 

Dochody bieżące po zmianach st anowią kwotę - 24 946 848, w tym: 

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fi zycznych - 2545844 zł, 

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 80 000 zł, 



o podatki i opłaty - 3327329 zł, w tym podatek od nierurl-nmości -1380000 zł, 

o subwencja ogólna - 12 660 559 zł , 

o z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 4329345,54 zł. 

Dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę 919 268 zł, w tym: 

o ze sprzedaży majątku - 262 050 zł , 

o z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 657218 zł, 

W latach 2015 - 2017 nie planuje się uzyskać dochodów majątkowych. 

Wydatki 

Wydatki budżetu w wyniku zmian wzrosly o kwotę 589329,81 zł oraz ulegly zmniejszeniu o kwotę 

461545,81 zł. 

Dokonano zwiększenia środków na wyda tki dotyczących zakupu inwestycyjnego pn. " Zakup 

oprogramowania do zdalnej pomocy oraz kontroli zestawów komputerowych w ramach POIG 8.3." 

1150 zł oraz o kwotę 11 600 zł na zakupie inwestycyjnym "tablica interaktywna wraz z rzutnikiem 

multimedialnym dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mystkowie". 

Wprowadzono nowe zadanie pn. " Utworzenie ogó ln odostępnego placu zabaw w Baboszewie" 

kwota 60000 zł i "Remont i wyposażenie świetlic w Cywinach Wojskich i Dziektarzewie oraz 

wyposażenie w Niedarzynie" - kwota 200000 zł. Zadania ujęte w załączniku - zadania inwestycyjne 

na 2014 rok nieobjęte WPF. 

Jednocześnie dokonano zmian w wydatkach budż e towych na wniosek kierowników jednostek jako 

przesunięcia , które nie mają wpływu na wynik budżetu gminy. 

Wydatki budżetu gminy wykazano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W obu 

grupach wyszczególniono wydatki na przedsięwzięcia wykazane w Załączniku nr 2 do niniejszej 

uchwały . 

Wydatki bieżące po zmianach stanowią kwotę 24 819 235 zł, zaś wydatki majątkowe 4 793 091 zł. 

W grupie wydatków bieżących określono wydatki na: 

o wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 13 059 521,23 z ł 

o wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ( wydatki ujęte 

w rozdziale 75022 - "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75023 - "Urzęd y Gmin ( miast i 

miast na prawach powiatu) pomniejszone o wydatki inwestycyjne w rozdziale 75023 ) w kwocie 

2354926,55 zł. 

Na wydatki majątkowe corocznie przeznacza się kwoty zgodnie z przyjętym do realizacji zadaniami 

inwestycyjnymi i przedsięwzięciami objętymi WPF. 

Lata Wydatki majątkowe Przedsięwzięcia 

2014 4793091 2765 108 



·. 


2015 2935000 1 822222 

2016 2903 375 2344385 

2017 2903375 931497 

Przychody budżetu 

Deficyt budżetowym w kwocie 3746 210 zl, zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej 

z lat ubieglych w kwocie 3 746 210 zl . 

Rozchody budżetu 

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie planuje się splat rat pożyczek czy kredytów, 

rozchody budżetu z tego powodu nie występują. 

Wynik budżetu 

W 2014 roku występuje budżet deficytowy w wysokości 3746210 zl, natomiast w kolejnych latach 

objętych wieloletnią prognozą finansową nie planuje się zaciągać zobowiązań, dlatego w pozycjach 

dotyczących przychodów budżetu i rozchodów budżetu nie wykazano żadnych kwot. 

Do wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika splaty zobowiązań na rok 2014 przyjęto średni wskaźnik 

wyliczony z lat 2011- 2012 na planowane lata 2014 - 2017, który wynika ze wzoru zgodnie z art. 243 

ustawy o finansach publicznych. W poszczególnych latach objętych prognozą jest on spelniony. 

W ramach przedsięwzięć wykazanych w zalączniku Nr 2 do uchwaly w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo wykazano przedsięwzięcia i kwoty wynikające z zawartych 

umów lub planowanych do realizacji przedsięwzięć . 

I 
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