
Uchwała Nr 111/8/2014 

RADY GMłNY BABOSZEWO 

z dnia 30 grudnia 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 sa morządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późno 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 późn o zm.) Rada Gminy Baboszewo 

uchwala, co następuje: 

§1 

1. 	 Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały . 

2. 	 Dokonać zmian w wykazie przeds ięwzięć w la tach 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 

U chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu . 

RADY 

czycki 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 111/8/2014 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 30 grudnia 2014 roku 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo - zmiany 

z tego: 

w tym: w tym: 

w tym: 

Wyszczególnienie Dochody og6lem 
Dochody bieżące 

dochody z tytuhoJ dOChooy z~ 

udziahoJ 'He udziału we 
wpływach z podatku wpływach z podatku 

dochooowego od dOchodo"NegO 00 
osób fizycznych osób prawnych 

podatki i opłaty z podatku 00 
nieruchOmości 

z subwencji 
ogólnej 

z tytułu dotacji i 
środkóW 

przeznaczonych 
na cele bieżące 

DOChody 
majątkowe 

ze sprzedaży 
majątku 

z tytułu dotacji 
()(az śrook6w 

przeznaczonych 
na inwestycje 

lp 1 1.1 1.11 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1 .5 1.2 1.2.1 1.2.2 

Formuła (1. 11+{1.21 

2014 27 12S 461,00 26320043,00 2545844,00 100000,00 368S 289,00 1470000,00 12 739194,00 4329 345,54 808 41 8,00 262050,00 546368,00 

2015 26 435 000,00 28435000,00 2550000,00 80000,00 3300000,00 1 300000.00 13 000000,00 3200000.00 0,00 0,00 0,00 

2016 25965875,00 25965 875,00 2550000,00 85000 ,00 3300000,00 1 320 000,00 13000000,00 3300000,00 0,00 0.00 0,00 

2017 25965875 ,00 25 96S 875,00 
- - -

2550 000,00 
-

80000,00 3400000,00 1310000,00 13000 000,00 3400000,00 0,00 0.00 0,00 

1) WZÓf mate być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozyqe są przedslawiooe w kolumnach, a lata w wierszach. 


2) Zgoonie z. art 227 ustaW)' z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach PUblicznych (Dz.. U. z 2013 r. paz.. 88S z p6t . zm.) zwanej dalej .ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych 

lal. W sytuacji dh.Jższego okresu prognozowania fina nsowego WZÓf stosuje się takie dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, W)'nikający z art. 227 ustaW)'. 

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatkÓW i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tytko podatków i opłat lokalnych. 




z tego: 

w tym: 

w tym: w tym: 

w tym: 

1\11 sp.tę P'l'ekly<;łI odsetlu i (ty$konto 
tObt'Ml~ń sam~.~ podlegająco odsellti i dyskonto gwaranqer pu~wł8du"kl wylącuoiu z limitu podlegaiące ~eniu 


Wyszczególnienie Wydatk.i ogółem poręczenia $p/aty zoOowIąuń, o
,, z limitu spłaty
Wydatk.i bieżące z t.,..1ułu poręczeń i podlegające wydatki na Obsługę odsetki i dysk.onto 'Nydatki majątk.O'NeprUk:m~1\II 

~ad'l OIudIonydl .. którym mowa w ar\. 243 zotx;,.,..;ązań, o kt6cym 
gwarancji wyłączeniu z limitu PfUpIsach o dtialalnok:! ""'gu określone w arf.. ustawy, w l&frIlinie nie mowa w art. 243 

Spłaty zobowiązań, 1eCZ"~."""'Y"Okakl. 2<43 usL 1 ustawy dfutszym nit 90 dm po ustawy. z I)'tutu 
)lklej"1& podr"""", zakończeniu programu, 
~~u dolacja. tO k.tórym mowa w zobowiązań 

projektu lub zadania i zacia:gniętydl na w1Uadarf.. 243 us\a'Ny Duo:Iletu~ 
otl7;y1T'lEll"liu refl.ndacji z '"",ooy

tydl środkÓ'N" (beZ 
OÓSotItek i dyskOOUl od 

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1 .1.1 2.1.2 2.13 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2 .1.3.1 .2 2.2 

Formuła {2. '1· [2.21 

2014 3087<4671 .00 26 354 254,00 0 ,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 4520417,00 

2015 26 <435 000,00 23500000,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2935000,00 

20'. 25965875,00 23062500.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 2903375,00 

2017 L- _ 25 ~5 87~OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 2903375,00_23~~5~,~ - - - - -- - -- --- ----~ ------ - - - 

4) W pozycji wykazu;e się k.woty dla lat budżetowych 2013-201 S. 

z tego: 

w tym: w tynr w tym: w tym , 

Wolne ~odk.i, o Kcedyty, Inne przychodyPrzychody Nadwyżka
YVynik budżetu na pok.rycle k.t6cych mowa w na pok.rycie potyczki, emiSja na pokrycie niezwiązaoe z na pok.rycie
budzetu budżetowa z Jat 
defiC)1u art 217 ust.2 pkt derlcyt:u papierów deficytu zadągniędem defiC)1uubiegłych 
budżetu 6 ustawy budżetu wartościowych budżetu długu budzetu 

,3 '.1 4 .1.1 '.2 4.2.1 <.3 4.3.1 4.< 4 ,4.1 


[4, ' ).[4.2). [4.3)

111-ł2) .14.41 


·3746210,00 3746210,00 3746210,00 37<46210,00 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 


5) W porycji wyk.azuje się w szczególności k.woty przychodów z tyluhJ pryH3tyzacji majątku, spłaty pożyczek. udzielonych ze Środk.ÓW jednostki. 

http:�rodk.�W
http:23062500.00
http:3087<4671.00


z tego: 


w tym: 


ztega: 


Wyszczególnienie 
Rozchody 
budtetu 

Spłaty rat 
kapitałOwyd1 

kredytów i pożyczek 
oraz wykup 
papierów 

wartościowydl 

w tym łączna kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń z limitu 
spłaty zobowiązań , 

o którym mowa w 

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 
wyłączeń 

oIo;reśronych wart. 

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 

us\3WO\NyCI1 
W)<ączeń 

określOnych w art 

kWota 

przypadających na 
dany rok kwot 

ustaWCJoNYCh 
wyłączeń innych niż 
określone w art 243 

Inne rozchody 
niezwiązane ze 
spłatą dtugu 

art. 243 ustawy 2-43 ust. 3 ustawy 2-43 ust 3a ustawy ustawy 

lp 5 5,1 5.1.1 5.1.1 .1 5.1.1.2 5.1.1.3 5,2 

Formuła (511. (5.2) [5'!;!~~53~'21 
201< 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 

20'. 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 

2011 0.00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 uS(a'HY z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie nieklórych ustaw w związku z realizacją ustawy budź.etowej (Oz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. POL 1199) oraz kwoty wykupu 
obligacji przychodowych 

Kwota zobowiązań Relaqa :u6oorKlowa1en1a -...ydatk6w bieiących, o 
wynikających z kl.ó:"ej I"I'ICI'NU W alt. 2-42 ustawy 
przejęcia przez 

Różnica między;ednostk:ę samorządu 
dochodamiterytorialnego 

RÓŻTlica między bietącymi ,zobowiązań po
Wyszczególnienie Kwota dtuQU dochodami skorygowanymi o 

bielącymi a środki a 
likwidowanych i 
przeksztalcanycłl 

wydatkami wydatkamiJedOOStkach 
zaliczanych do bieżącymi bieżącymi, 

pomniejszonymi 
owydattd 

sektora finansów 
publicznych 

l p 6 7 . ,1 .,2 

Formuła [1.11·(2.'1 1\\I·I"-'L·lo.lI· t7- ,, · !Z.I..2(I 

201.<1 0,00 0,00 -34 211,00 3 711 999,00 

2015 0,00 0,00 2935000,00 2935000,00 

20 ' . 0,00 0,00 2903375,00 2903375,00 

2017 0,00 0,00 2903375,00 2903375,00 

71 Skorygowanie o Ślodki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 

8) Pomniejszenie wydatków bieżących , zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r . o zmianie niektórych ustaw w związku z reali.z.aąą ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. 




---
Wskaźnik $piaty tobo....-iąwń 

Inform.qa o 
lnlormaąa o~;e.niu 

$CIItłn.enk,o W$~AtnIM 
Wsl<dnit. plaOOOl'l'nej Wskllłnik plllr»oo1Inel ~W$lt.b"l( --' wsklltniU~ 

~tro~~ """"""'" ~Ml kYoOIy 54'Ialy WSl<.ltllfk pI-t>eI )(WGllIl~~ ~l~~ splaty l~lłU~ ~lI,ZlIń IWskd/llk dOd'IOol6w ~~.floICreSłotly ~"8n.243 
to()oooI«'"'I.okl~ ~lkll ~~OklOl"t\ o~rdIoIly .. łń 243 ~ .. art . 243 . 

_ ....1\.243\61..1 .. ert. 243 ust.....,. pO I.ISI.....,. pO_w.., 243uSl l l~a-f"o klórej~ U5l1toooy. PO ~awy.po I 
~ony(1lo 1W1111(1C1n;e.n1u ......~lę<:Inłfnu"""wy ilO dOd"lOcl6w. .. 31\ 243US1. 1uslawyoo ~el JednOSI~ł USlItoooy do do<:hodÓOO'. -- \.IW"lQ!(ICIiIle<I!ol 

<IoctK>O"l'uS!ne-olaty zobowll!l.uo\ lWIąrtu 
Dę", VWlII~18 OOd"!MI)o,o. Dęt- --- po UWlQ"l(!Clnlenlu ust--,dl~. ~ń"::UU IA_" maI..,ku 0I"II"l ~-VVyszczegóJnienie r'*-'l!I.ll111 rwil!l.llw ~~nIoenI'l~ń lerytONl...oo l~~~~ """""'. orlIiczony .. opardu o ~~prull ---....
pomn!ejszolly"Cho ot>IIclony .. opotrdu o prlU te<lnCISII~" 

~egopr;te~ lWIo\tI<u~onego PIlYflII(I.IIJ~do ~onegoprle OoyIo:.ooanle~ ii!M>oSlk, IoJmor2JlCIu i z ....,cI1'tkl biet"oe. do pl... 3 ",-,KJ rDW ~.. 
fe':'nOSIkę~u prtel }eónoSIk., s.J~ spIIty .. ÓMym tOIW JeOl\ll5lk,~\I poQfledzaJ..OIlQO IOI)'Iori3łl\t!gO 00ll poÓCId">OÓ6w buCltt1u. popnedz.lJ'tC"'QO 1erytorlllnego 01"&1; po
lffYIorraPneQO ; bel leryTorta/nego. po te.yloriatfMlgO oraz po pIefWRY "*~lY ......nvIęcI,"",,!llu I"""'....... usglony dl. danego plerwszy",k~ vwzlM<!nleflIu 

_'~n;3/"11a ........-..~ POdIeQ~ OOIic::enIu UWlględn\efliu ~tnlll,USI..IO!!1" U$l.--,.dl ""Yłącteo\• 


tt*lI~atnlir. (w$k.atnlt U5lliony .. u~(1I wyI1Iczełl
u~~eń "'"J'IIic.teo\~.,j~ lI)Odnle l In. 2.... USI..-ydl .....,qczeo\ ~0~1.. . ob'iczoneoo" opatOu

oparduo~ ~orJegO .. opa<t:Iu
pnyp/l<lajl;CYdl n. NI oany rok ~.., po"r{paCI~NI ..-yt~13 o '"")'toruon1e roku 

.~,....13 oplan3ltw1trt..a..
<latly rok. ~etlU~I'O~ """""""" .....,...,,".pGpnednlCllIIt) nX.u pQPrl:lIoOaIącego ""' "" 

rok buClt~.....,. ""-

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 •. 7 9.7.1 

C"'~ ,,, , . ., l~l lHI~. lla·l'.2'ł· 

Fonnuła · C:O' ,·~'1 · P.'... "H".>'... It U'~fL' '> '~'' (2.11-!2.1~1 ,.:/D)'Ql~ [9.61 - [9 41 19.61[-[9.41
(12..1.I .j+ [21.3.1j_ ..' -'.'., ....,... .,. ś~ zllrtd"l łteón!a Z lrue1'1 

15.11) / (IJ . ...~ ~"I) a .......... "'.... ,. popnednlc7llA1 !'B.SI pOClflfdnkrlle! ['HI
15.U 

2014 0.00% 0,00% O 0,00% 0,84% 11,43% 14,08% TAK TAK 

2015 0.00% 0,00% O 0.00% 11.10% 6.97% 9.62% TAK TAK 

2016 0.00% 0,00% O 0,00% 11,18% 6,61% 9,25% TAK TAK 

2017 0,00% 0 ,00% O 0,00% 11,18% 7,71% 7,71% TAK TAK 

9) W pozycji wykazuje Się W szczególności ~czenia ......-ynikające z art. 36 ostawy z dnia 7 grtJdnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reali.zaqą ustawy bod~etowej oraz ......-yłąc.zenia związane z emisją obligacji przyChocklYtych. 
Identyczne ~czenia dotyczą pozycji 9.6 . l 

W tym na: Informacje uzupełniające o wybranyCh rodzajach wydatków bud~etowych 

z tego: 
Przeznacz.enie Wydatki związane z 

Spłaty kredytOw. Wydatki bieżące na Wydatki objęteprognozowanej funkąonowaniem VVydatkiWyszczególnienie potyczek i wykup wynagrodzenia i limitem. o którym NQ'Ne wydatki Wydatki majątkowe
nadvolyż.ki organów jednostki inwestycyjne

papierów składki Od nich mowa w art. 226 bieżące majątkowe inwestycyjne w fotmie dotacji
budżetowej samorządu kontynuowane

wartościowych naliczane usl 3 pkt 4 ustawy
tery1.orialnego 

Lp 10 10.1 lU 11.2 11.3 11 .3.1 11 .32 11.4 11.5 11.6 

Fonnula [11 311" [11.3 21 

2014 

2015 

2016 

2017 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0.00 
0,00 

12802908,21 
13500000.00 
13500000,00 
13500000,00 

2354 797,55 

2550000.00 

2570000,00 

2600000.00 

2759845,00 
2422222,00 
2944 385,00 
1 531 497,00 

790191.00 
600000,00 
600 000 .00 
600000,00 

1 96965-4 ,00 

1 822222,00 

2344385,00 

931497,00 

1 970520,00 
1 822222.00 
2344385,00 

931497,00 

2156331,00 
600000,00 
558990,00 

1 971 878,00 

393566,00 
0,00 
0 ,00 
0,00 

10) Przeznaczenie nadwy1.ki budżetowej, inne niż sp/aty kredytów. pożyczek I wykup papierów wartoŚCiowych , wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 

11) W pozycji wykaZUje się kWOty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wlaściwych dla organów i urzędów Jednostki samorządu tery1.orialnego 


(rozdZiały od 75017 do 75023). 
, 2) W pozycji wyKazuje się wartość Inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 
13) W pozycjI wy\Cazuje się wartość nowych inwestycji. które planuje się rozpocząć w roku, którego dOtyqy kolumna. 

http:nadwy1.ki
http:nadvoly�.ki
http:19.61[-[9.41
http:U$l.--,.dl
http:zobowll!l.uo
http:Inform.qa


Finansowanie programów, projektOw lub tadań realizowanych z udziałem środków, O których mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2; 3 ustawy 

w tym: w tym: włym: 
Wydatki bielące na

Dochodyw tym: w tym:Dochody o;eiące Wydatki bieżące realizację programu, 
majątko'l'łe na 

na programy, na programy, projektu lub zadania środki określone w programy, projekty środki określone wprojekty lub zadania projekty lub zadania wynikające wytącznieart. S ust 1 pkt 2 lub zadania art. S ust. 1 pkt2 finansowane Wyszczególnienie finansowane z środki określone w ustawy wynikające środki określone w finansowane z z zawartydl umów z 
finansowane z środkam iustawy wynikaJąC:eudzialem Śfodk6w, o art S ust 1 pkt 2 wytącznie z art S ust 1 pkt 2 udziałem środków, podmiotem

udziałem środków, określonymi w art 5kt6ryd'l mowa w art 
5usllpkt2i3 

ustawy 

ustawy zawalTyd'l umów na o których mowa w 
realizację programu, art. 5 usl1 pKI2 i 3 

prozektll lub ustawy 
zadania 

uslaWy wyłącznie z 
zawartych umów na 
realizację ProQfamU, 
projektu lub zadania 

o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt2i3 

ustawy 

ust l pkl2 ustawy 
dysponującym 

środkami, o których 
mowa w art 5 usf. 1 

pkt 2 ustawy 

lp 12.1 12.t.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1 .1 12.3 12.3. , 12.3.2 

Formuła 

2014 615318,00 615318,00 615318,00 442518,00 442518,00 442518,00 756515,00 756515,00 756 515,00 

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

20'. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- -
2017 

- - - -
0,00 

- - -
0,00 

- - -
0,00 

- - -
0,00 

- - - -
0,00 

-
0,00 

-- - - - -
0,00 ----~'------~,~ 

14) W pozycji 12.1 .1.1, 12.2.1 .1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1. 12.6 .1, 12.7. 1 oraz pol. 12.8.1. w,1t.azuje się wyłącznie k>Noty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzJeó uchwalenia prognozy. a 
nieplanO'Nanych do zawarcia w okresie prognozy. 

w tym: Wydatki majątko'l'łe Ifłydatki na w1<tad w tym: Wydatki na wkład w tym: w tym' 

na realizację krajowy w związku z krajowy w związku z 
Wydatki majątkowe Przyc::hoOy z IYI""" kte<lyto.., programu, projektu umową na realizację zawartą po dniu 1 

na programy, ....,.tpek.~I~
lub zadania programu, projektu stycznia 2013 r. 

-arIośdawrch powstające ...projekty lub zadania lub zadania umową na realizację ~~ru ~ um~ na re....z.aąęfinansowane wynikające wytąCZtlie w związxu z jut w związku z już 
z zawartych umów z finansowanego z programu. projektu 

Wyszczególnienie finansowane z w związku z już
~'"U. pt'Djeklu!oh t8C1ani~ 

środkami zawartą umową na zawartą umową na zawartą umcmą na~eQOt...:jzj3lem 

oI<reślonymi w art 5 realizację programu, realizację programu, śnXIkOw. o IttÓfydl_ ... realizację programu, 
udziałem środków, o 

podmiotem udziałem środków, o lub zadania 
któlych mowa w art. których mowa w art 5 finansowanego w co .I'I.SUSl Iptt 2 us1.....,. llel usf. 1 pkt 2 ustawy dysponującym projelctu lub zadania projektu lub zadania projektu lub zadania 5usl1 p\(t2i3 Wl1flfdu na Sl.opIe'"

Środkami, o których ust 1 pkt 2 ustawy najmniej 60% 
n~nia tymi itoót:Imiustawy 

mowa w art 5 usl. 1 bez względu na Środkami , o kt6rych 

pkt 2 ustawy stopień finansowania mowa wart. 5 ust. 1 

lp 12.4 12A. 1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 

Formuła 

lO" 2 403 152,00 2403152,00 2403152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20lS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 

20'. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 " 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 

15) przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami , o których mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, nalety rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód. dla których poziom 
finansowania ze środków. o których m(;Mr3 wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu Obliczanego zgodnie z przepisami Unii EuropejSkiej dotyczącymi takiego programu. projektu lub zadania. 



Kwoty d~ce przejęcia i spłaty zołlo'Niązań po $o.8moa'rielnych pubhcznych zakla4ach oplekl zdrowotnej oraz pok.ryeia u,emnego wyniku 

Wyszaególllienie 

~, t l)1u1v \Ie(Iyt600. 
pOtyc:zet., embji ~PIe1ÓW 

...."ołciowydI ~al'l.c. w 
"", ,,nu t 1_1\11, pO O... I 
sryQ:III:I:1'013 •• u~nł 

real""łcję I)rog<1Imu. Ilrojeklll 
lub laoanla fjn-..~ .... 

co Mjrnnlej ~ inxIUmi. o 
I<tÓf)'cłI_.~ Sini I 

~ 2US1l1W)' 

w tym : 

W związku z ju,t 
zawartą umową na 
realizację programu, 
projetdu lub zadania 

K'NOta zobowiązań 
wynikających z 
przejęcia przez 

jednostkę 

samorządu 

terytorialnego 
zobowiązań po 
likwidowanych i 
przeksZ1ałcanych 

samodzielnych 
zakładach opieki 

zdrowotnej 

Dochody 
budżetowe z tytułu 
dotacji celowej z 

bud,tetu państwa, o 
której mowa wart 
196 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. 

o działalności 
leczniczej (Dz.U. Nr 

112. poz. 654, z 
późn. zm.) 

Wydatki na spl3tę 
przejętych 

Wysokość zobowiązań 

zobOwiązań samodzielnego 
pQ(l:legających publicznego zakładu 

umorzeniu. o którym opieki zdrowolnej 
mowa wart. 190 przeksztalconego na 

ustawy o zasadach 
działalności określonych w 

lecznicze; przepisach o 
działalności 

leczniczej 

Wydatki na spłatę 
przejętych 

zoboY.iązań 

samodzielnego 
publicznego 

zaktadu opieki 
zdrowotnej 

likwidowanego na 
zasadach 

określonych w 
przepisach o 
działalności 

Wydatki na spłatę 
zobOwiązań 

samodzielnego VVydatki bietące na 
publicznego Uilkładu pokrycie ujemnego 

opieki zdro'NOtrlej wynikU finansowego 
przejętych do końca samodzielnego 

2011 r. na publicznego zakładu 
podstawie pQepis6w Op+eki zdrowotnej 
o zakładaCh opieki 

zdrowotnej 

lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 

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 

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

20" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dane uzupełniające o długu i Jego spłacie 

Spłaty rat w tym: 

kaprtatowych oraz 
związane z Wynik operacji

wykup papierów Kwota dlugu, 
umowami niekasowych

wartościow{c:h,o którego planowana Wydallcj spłata zobowiązańWyszczególnienie wpływających nazalicz.anymi do wypl3ty z tytułUktórych mowa w pkt. spłata dokona się z zmniejszające wymagalnych z lal 
tytułów dłużnydl 'Iw)'TTlagalnych kwotę długu (m.in .

5 1., wynikające wydatków dług poprzednich. innych 
wliczanych do poręczeń I gwarancji umorzenia, różnice 

wyłącznie z tytułu budtelu nit w poz. 14.3.3 
pańStwowego długu kursowe)

zobowiązań już 
publicznego

zaciągniętych 

lp 14.1 14.2 14.3 14.3. 1 14.3.2 14.3.3 14,4 

Formuła 

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 

20'. 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 

2017 0,00L ____0-,-00_ 0,00 0,00 0,00 0 .00 0,00 

• Inrormą o Spełnieniu \YSkażnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy po uYr'Zględnieniu zobo""';ązań związku wsp6łtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego, Olaz po uwzględnieniu ustawowyCh wy!ączeń zostanie 
aU10matycznie wygenerowana przez aplikaCię wskazaną przez Ministra Finansów. o kt6rej mowa w § 4 usl 1 rozporzą02enia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. AU1omatyc2ne wy1iaenia danych na podstawie wartości historyCZllYCh i 
prognozowanych przez jednostkę samorządu tef)'toriatnego dotyczą w szczególności także poz. 9 6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. 
•• Nalezy wskazaĆ ;edną z naslępujących podstaw prawnyCh: art. 240a ust. 4 f art. 24Da ust 8 J art. 240b ustawy określającą procedurę taką Objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. 
x - pozycje oznaczone symbolem .x' sporządza Słę na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąĆ zobowiązania dlu,tne (prognoza k'NOty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji pIanowaniiiI wydatków z tytułu 
niewymagalnydl poręczeń I gwarancjI. W przypadku planowania wydalkÓW z tytułu niE!"'YTTlagalnych poręczeń i gwaranqi w okresie dłuższym nit okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć ZObowiązania ~ne, infOrmaqę o 
wydatkaCh z tytUlu niewymagaln~ poręczen i gwaranq'i, wykraczających poza wspomlliiilny okres. należy zamieścić w objaśnieniiilCh dO wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatkÓW wynikające~nów wydatków nali 

przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem.X: sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięvaięć wieloletnich. J 
16) Pozycje sekqi 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. PRZEWOD I CACY f{ ADY 
17) Pozycje sekqi 16 wykazują wy!ąanie ,lednostki objęte procedurą .....-ynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy 

Sławomir 'zycki 



1 

Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr 111/8/ 2014 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 30 grudnia 2014 roku 

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Baboszewo - zmiany 


Jednostka 
Limit 

L.p. Nazwa i ceł odpowiedzialna lub I realizacji IŁączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 
zobowiązańkoordynująca I finansowe 

IWvdatki na przedsięwzięcia-Qg6łem (1.1+1 .2+1.3) 

1.a l-wydatki bietące 

1.b 1- wydatki majątkowe 

1.1 .1 1- wydatki bieżące 

1.1.1.1 j'"" .lVv....O św~etlicy wiejskiej wraz z 
lem w Goszczycach $rednich 

URZĄD GMINY 
BABOSZEWO 

I 2013 I 2014 I 32971,001 32971, 00 1 0,00 1 0,00 

1.1.1.2 r ,"'/1"'.. ., .... 0 impreza rekreacyjna pn. 
~Powitanie lata 2014- w Baboszewie 

URZĄD GMINY 
BABOSZEWO 1201412015 87220,00 87220,00 0,00 0,00 

1.1 ,2 - wydatki majątkowe 2811 456,29 1 369813,00 22222,00 0,00 

1.1.2.1 
przydomowych 

loczvszczalni ścieków zlokalizowanych na 
Baboszewo 

URZĄD GMINY 
BABOSZEWO 

12011 1 2014 I 1738127,001 930453,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 

1122 
. . . 

IBudowa świetlicy wiejskiej wraz z 
. . w Goszczycach $rednich 

URZĄD GMINY 
BABOSZEWO I 2013 I 2014 I 333089,001 318944,001 0,00 1 0.001 0,001 318944,00 

jtuko 
mazowieckiego, przez 

1.1.2.3 IU(JUUWdfll~ Społeczeństwa informacyjnego j 

opartej na wiedzy poprzez 
URZĄD GMINY 
BABOSZEWO 

1 2012 12015 I 14374,00 I 4 134,00 I 4095,001 0.001 0,00 1 8 

zintegro wanych baz wiedzy na 
Mazowszu 



~wietlic w 
URZĄDGM/NY

1.1.2.4 	 IBaboszewie. Draminie. Sarb/ewie; Woli 12011 12014 I 700455,291 115282,00 I 0,001 0,001 0,001 116282,00 
BABOSZEWO 

w 
11.2 5 	 l~a",u' l. quc>l..." n'uJ<;< ....uuL , .... '" mazowieckiego URZĄDGM/NY I 2012 12015 I 25410,001 0,001 18/27,001 0,001 0,001 18127,00 
. . . .. . . dwudz;elno~ci BABOSZEWO 

1.2.1 	 1- wydatki bieżące 

1.2.2 	 1- wydatki majątkowe 

1.3.1 	 I· wydatki bieżące 2 860 000,001 670000,001 600000,001 600000,00 


Odbieranie i zagospodarowanie odpadów URZĄDGM/NY
1.3.1.1 	 1201312017 I 2850000,00 I 570000,001 600000,001 500000,00 
komunalnych na terenie Gminy Baboszewo BABOSZEWO 

1.3.2 	 ~ wydatki majątkowe 

1.3.2.1 	 lu'udowa budynku magazy~owo- URZĄDGM/NY I 2013 I 2014 I 313531,711 45/41,001 0,001 0,00 
w Baboszewfe 	 BABOSZEWO 

1.3.2.2 	 1'-'tJ'u.v~a b~dynku miesz~afnego zloka/am; URZĄDGM/NY 
12011 	12015 I 550000,001 5000,001 300000,001 344385,001 0.001 549

w BaboszewIe BABOSZEWO 


parkingu przy Urzędzie Gminy wraz I 

URZĄDGM/NY

1.3.2.3 	 Iz remontem deptaka przy ulicy 12013 I 2015 I 118423,021 50000,001 0,001 0,001 0,001 50000,
BABOSZEWO

w Baboszewie 


zbiomika wodnego z kompleksem 

URZĄDGM/NY

1.3.2.4 	 Iturvstvczno - sportowo - rekreacyjnym w I 12010120171 4524851,991 51000,001 1 500000,00 I 2 000 000,00 I 931497,001 4511209,
BABOSZEWO 

URZĄDGM/NY
1.3.2.5 	 IPrzebudowa ulicy Słonecznej w Baboszewie 12013 I 2014 I 158634,751 152700,001 0,001 0,001 0,001 152 700, 

BABOSZEWO 

1.3.2.6 	 I'WLVVUUn'O budynku Szkoły Podstawowej URZĄDGM/NY 285230,00 285000,00 0,00 0,00 0,001 285000,00 
Mysfkowie 	 BABOSZEWO 

PRl:r.WUA JNł IT 7ArlV RADY 




