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Uchwala Nr XXVII/224/2014 


RADY GMINY BABOSZEWO 


z dnia 12 maja 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 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 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 uchwaly. 

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 ogłoszeniu . 

I li1d<!u,,:: KOIr({lkolVSki 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXV11/224/2014 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 12 maja 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 dotaCji

Wyszczególnienie DochodyogOlem udzIału we udziału we Dochody
DoChOdy blezące z subwenCji środków ze sprzedaży oraz ś rodków 

wpływach z podatku wpływach z podatku podatki i opłaty z podatku od mają1kowe 
ogólne] PfZeznaczon~h majątku przeznaczonych

dochodowego od dochodowego od nicruchommicl 
na cele biez.ące na inwestycje

osób fizycznych osób prawnych 

Lp , ,,' 1.11 , , 2 , 13 1.1 3 1 1.14 , , 5 , 2 1 2.1 , 2 2 

Fonnula f11J+P 21 

20" 25738332,00 24 860214,00 2545844.00 80000,00 3386930,00 1 380000,00 12660 559,00 4 281 519.54 878 118.00 262050.00 616066,00 

2015 26435000,00 26435000,00 2 550 000,00 80000,00 3300 000.00 1 300 000,00 13 000 000,00 3200000,00 0.00 0,00 0,00 

2016 25965 875.00 25 965 875.00 2550 000.00 85000,00 3300 000.00 1 320000,00 13000 000,00 3300000,00 0,00 0,00 0,00 

20171) 25965875,00 25 965 875,00 2550 000,00 80000,0E. 3400 000,00 1 310000,00 13000000.00 3400000,00 0,00 0,00 0,00 

http:13000000.00
http:262050.00
http:2545844.00


z tego. 

w tym. 

w tym : w tym : 

w m, 
odselki I dyskonto 

1"1' 1p1~ lę ~l"2el':lyth podlegające 

WyszczególnIenie Wydatki ogółem 
Wydatki btezące z tytułu poręczeń i 

gwaranql 

gwarancie i 

poręczenia 

podlegające 

......y/ączenlu z limitu 

ZOOQwI a.z1 ń S3moc:ttlelnęgo 

pul)llC.l.~ego Ukta<l~ opiekI 

tdfOwOlnej 

PQel<5ll!lk:Onego;> na 

, aS3C13 e11 QkrnSlonyctl w 

Q<i.e pl!l3e11 Q CI~illialnośo 

wydatki na obsługę 

dtugu 
odsetki I dyskonto 

określone w art 

wylączeniu z limitu 
splaty zobowiązań. o 
kt6rym mowa w art 

243 ustawy. w terminie 
nie dłu.tszym nlZ 90 

odsetki i dyskonlo 
podlegające 

wyłączeniu z IIrrMtu 
spłaty zoOO'fflązań. o 
którym mowa w art 

WydatkI majątkowe 

spłaty zobowiązan , lec:ln.ctel. w ~~Qści ... 243 ust. 1 usta......y dni po zakoncz.enlu 243 ustawy. z Iytułu 

O którym mowa w 

art. 243 uSla......y 

J3k'BI nie podłegajll. 
Mlna ~sowa nl u dOlaqą, 

Du!»elu pa-ń $fW3 

prooramu. prOjektu lub zobOWIązań 

zadania I otrzymaniu zaciągniętydl na wkład 
refo..Jndaql z tych kratOwy 

Sr odk:6w (bez odselek I 

dyskonta od 
zOOOWląz.an na w\lJad 

Lp 2 2 1 2 l l 2.1.1.1 21.2 2 l 3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 

Formuła (2 1)"12 2) 

20" 29 484 542.00 24 852 857,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0.00 4631685.00 
2015 26 435000,00 23 500 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 2 935000.00 
2016 25965875,00 23 062 500.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 2903375.00 

~0171) 25965875,00 23 062500.00 0,00 0,00 
- --

0,00 0,00 0, 00 0.00 0,00 2 903375 .00 

z tego' 

w tym: w tym: w tym. w tym: 

Wolne środK I , o Kredyty, Inne przychody
Przychody Nadwyżka

Wynik budzetu na pokrycie których mowa w na pokrycie pozyczki. emisja na pokrycie nielWiązane z na pokrycie budzelu budzetowa z lal 
deficytu art 217ust2 deficytu pap~rów deficytu zaciągnięciem deficytu

ubiegłych 
budzetu pkt 6 usta......y budżetu wartościo......ych budzetu dlugu budzetu 

3 4 4.1 4.1.1 4.2 421 4 3 4.3.1 4,4 4 4.1 
(4 1) .. (4 2) +'4 3) 111-(21 : 14.41 

-3746 210.00 3 746 210.00 3 746210.00 3 746210,00 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 

http:746210.00


z tego· 

w tym. 

Wyszczególnienie 
Rozchody 
budletu 

Spłaty rat 
kapitałowych 

kredytów I pożyczek 
oraz: wykup 
papierów 

wartoŚCiowych 

w tym łączna kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń z limilu 

Spłaty zobowiązań . 

O którym mowa w 

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 
wyłączeń 

określonych wart. 

z tego: 

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 
w;tączeń 

określonych wart. 

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń Innych niz 
okreś lone w art 243 

Inne rozchody 
niezwiązane ze 
spłatą długu 

art. 24 3 ustawy 243 ust 3 ustawy 243 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 (5 1)· (52) 
(5.1.1.11+15.1.1.21 

+15.1.1.31 

20" 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 

'-
2(171) 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Kwota zobOWIązań Relaqa UÓ'MlOwazerua wydatków blezącyd'1. o 

wynikaj ących z klÓfej ma.wa w art 242 ustawy 
przejęcia przez 

Jednostkę samorządu Rózn ica między 

Wyszczególnienie Kwota ~ugu 

terytorialnego 
zObOwiąza ń po 
likWidowanych i 

przeksztalcanych 
jednostkach 

zaliczanych do 

RÓŻnica między 

dochodami 
bieżącymi a 
wydatkami 
biezącyml 

dochodami 
bieżącymi, 

skcxygowanymi o 
srodki a wydatkami 

biezącymi, 

pomniejszonymi 

sek tora finansów o wydatki 

Lp 6 7 8.1 8,2 

Formuła 111)- (2 l ) 1"1 ' 1'" 1' 1I·Q2.'H2. ' .1lI 

2014 0,00 0.00 7357,00 3753567,00 

201S 0,00 0.00 2935000.00 2935000,00 

2016 0,00 0,00 2903375.00 2903 375.00 

2017 1) 
-

0,00,-- 0,00 2903 375.00 2903375,00 



Wskainlk splaty zobOWląz.ań 

lofoomaqa o ltIIOtm~ o 
W$l<azro. pI~aM1 ~WSWn'~1 ~~aioi'<~ 

W$taŻllll< ~.,owanel ()Qp"",,,czaloy Oop~czalny ...sJ<ain.k 
~"fllwoIJ spłaty splaly zobowl~a" $plary ulb.,w.ąza~ 


~JkwOly~y w"tatnlk pJ&OOW\ll"cJ KWOI>! WIIOWi'lUIII -..kairuI< soI81v $pIaly~a... 

lObowląU.... ., klÓI'" . ~al",koJclCJ'lOOOw okre!Jooego .. an. 2 4 ) .,l~w3l124) 


~, OklÓffl /ącl1'M:! """") spIlIly ZWI""k.. b._ ~afloll<dlonJ D/lrt$lany .. 311 243 

_ a w 311. 243 \1S1 I USlawy , po ~awy. po 


moW3 '" alt. 2~3 1/:01 I ~obCJwIĄ.tall o kl6tej mowa ~I'201\eoo ..,.-1 l U I/sbwy. po ~$I......,. , po

~"......,. do dod'Ioóów. ~u..ol'l)'cno uwz.ględllleniu vwtV"l'Iien", 


~su...., do dochOdów. w 3(\ 1~3 ~SI l U$lllW)' dQ przez fednoSl.k~ ......:zcgl~'" ......:zc9le<lno tno\l 
po uwz.ględnoen", OOCflody ze sPl'2edazy L~",,"'" ZWlązl<u t~ań zwij-.r"'\I

toel........:.g~ma doC/Iod6w. tlel samor:z;j,du US1~wowyd'l W)'łą<:lf,ń uSlawowyd'l wyłąQ.eń , 

wsp6l(""<?(;I.onegozolxow!"uń lW1ązlu maJ;j,lku oru ..",•.",,,,"'"Wyszczególnienie tOOOWląza n lWI1\zlu uwzg~n,er'Ma zObOoooia<:3n lc ry1Ol1a1 nego o~czony w opoarou o c~"C.!.onr w Op,rQu o 

wsPOl!wor.l.onęgo poml'liejuon)'CII o przez je<lM$llę pr2CZ~dnoSlkę 

...,l)6/!wQl'2onego przez rwląńu wsc:oOkWQQoneogo przypadającyd'l do plln 3 ~_(\ału ro~u ....,Itonłn .e roku 


przez lodnoS1kę wydatki bielące , 00 Sllmor1.ądu :s.a mol2l1.du 

jeQno$lkę s.amor:za.du prz ~z j J!odn o$lkę ~mon.ądu splmy w danym roku poprzedzającego poprtodUloI.WgO


sarnor1.ą<lu doc/lOd6w DudUlu , le l')'looalnego ora>! PO le l)"lOl'lllnego oraz po
tei')'l Ol'ialnega ,bez te l')'l orial lle'go . po blJdteto....,m. PIerwszy roi:. prognozy p, erwuy roł. PI'Oi'l0IY 

le l')1Cnalnego oraz po ustalooy dla dal'l eQo UW29lę<:\n1enlu ~lędnler'MY 
vwtględol;Jma uwzg.l(!dnoenil/ ust awowych pod~aJ ąca OOIlo:.zen,v (wsWn'~ uS1alony w (ws~un;k U$lIlooy w 

IIW'2.gle<lnoe.,;u roku (wskaUllk ~Slawowydl ....,/ącle.,. us\aw.:>wyd'l ~eń. 
ust_owycll wyqczeń wyląCJ;en PI'lYCIo'dllol.Cydl z9Odnoe l att 2 .... opan:>U °~rec\ł1 oą opa rciu °Slo:dr1' lI. 

u",~o;fI~en Jedo'Ioroc.! ny) oIIł,czc~ w opatau Ołlj,C.!.cnego w ~u 

pQypada)ących n a nł d~y 1011 ~.., II')'Ime1yo;z n ą z 3 łl')'lmel)'C.!.n.tj l 3 


t:n~dll 'ło;ydl., a o plan 3 l;walUil6w o ...,.~Ofll"'e 10....... 

~any roI< j)O!I<1.e<InICh lal) po(IIle<ll'oell la l) 

roł;.u pop7.ecltająuoo OOPl'lodUjąo;ego roi;,.., "'" 
roł.,lIuo:Iu;fa..y ""'~"'" 

Lp 9 1 92 93 9 ' 9.5 9.6 961 9.7 9.7.1 
([2 111~(2Ull· '!l " I!> " " ~",",," 'I ' '' '''~ (a' '1.I'~ 1 '11'"1'.2 'I śred n,a z tl'2ech $~r'Ma zunch 


Formuła ' 11>'''1 P " "I p"'" P " " H" "~"" f t!2.1HV ]!.{1 S.'])VQ1)- (94)"=[96) [9 41""'(961)

[S I[ )111] popl'2eO<>K:h Im Ig ·S] QOPC'ZCdl'!oCI'I lal [9.S] ' ~' I ""'I I f" ~II""" H1" ' 1 

20" 0.00% 0. 00% 0,00 0,00% 1,05% 11,43% 14,08% TAK TAK 


2015 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 11,10% 7,04% 9.69% TAK TAK 


201. 0 ,00% 0,00% 0.00 0,00% 11,18% 6,68% 9,32% TAK TAK 

2017 1) 0 .00''10 0 ,00% 0,00 0 ,00% 11 ,18% 7,78% 7,78% TAK TA K 

w tym na Informacje uzupelnlają,ce o wybranych rodzajach wydatków budzetowych 

z tego' 

Przeznaczenie Wydatki związane Z 
Spłaty kredytów, Wydatki bielące na VVydatki objęte

prognozowanej funkcjonowaniem Wydatki
Wyszczególnienie pozyczek I wykup ....ynagrodzema i limitem, o którym Nowe ....ydatki Wydatki majątkowe 

naÓ'NyZki organów jednostki inwestycyjne
papierów składki od nich mowa w art 226 biezące majątkowe InwestyCYjne w lorm ie dotaqi

budzełowe( samorządu kontynuowane
wartościowych naliczane usl. 3 pkt 4 usta....y

lerytooalnego 

11 .Lp 10 10.1 11 .1 11.2 11 .3 11.3.1 11 3.2 114 11.5 

Formuła [1131] + [11 .3.2[ 

2014 0,00 0,00 13058631,44 2342 926,55 2922771 ,00 657220,00 2265 551,00 2 265 551.00 1 948787,00 421 347,00 

2015 0,00 0,00 13500000,00 2550000.00 2422 222,00 600000,00 1 822 222,00 1 822222,00 600000,00 0,00 

201. 0.00 0,00 13 500 000,00 2570000,00 2 944 385,00 600 000,00 2 344 385,00 2344385,00 558990,00 0,00 

20'; 1) 0.00 0,00 13 500 000,00 2600000.00 1 53 1 497,00 
-

600 000,00 93 1 49 7,00 9314~ 1 971 878,00 0,00 

http:2600000.00
http:2550000.00
http:�l')'lmel)'C.!.n.tj
http:s.amor:za.du
http:mol2l1.du


Finansowanie programów, prOjektów lub zadań realizowanych z udzlalem środków, O których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 ustawy 

Wyszczególnienie 

Dochody bieżące 
na programy, 

projekty lub zadama 
finansowane z 

udziałem środków, 

o których mowa w 
art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy 

w tym: 
Dochody

w tym ' 

środki określone w 
majątkowe na 

art. 5 usl 1 pkt 2 
programy. projekty 

lub zadania 
środki określone w ustawy wynikające finansowane z 
art. 5 ust 1 pkt 2 wyłącznie z udziałem środ ków, 

ustawy zawartych umów na o których mowa w 
realizację art 5 ust. 1 pkt 2 I 3 

programu, projektu 
lub 

ustawy 

w tym w tym: 

w tym : Wydatki biezące 
na programy. 

środki określone w projekty lub zadania 
art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane 

ś rodki określone w finansowane z 
ustawy wynikające środka mi

art. 5 ust 1 pkt 2 udZia ł em środkóW. 
wyłącznie z określonymi wart. 5 

ustawy 
zawartych umów na 

o których mowa w 
ust 1 pkt 2 ustawy 

realizację programu, 
art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy
projektu lub zadania 

Wydatki bieżące na 
realizację programu, 
projektu lub zadania 
wynikające wylącznie 

z zawartych umÓN z 
podmiotem 

dysponUjącym 

środkami, o których 
mowa wart 5usl 1 

pkt 2 ustawy 

Lp 12.1 12.1.1 12.1 1.1 122 12.2. 1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 

Formuła 

2014 760&46,00 760646.00 760 646,00 552218,00 552218,00 552218,00 775851.00 775851.00 775 851 ,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 

ZOl? 1) 0,00 0,00 
-

0,00 
- ~ -

0,00 
---

0,00 0,00 0,00 0,00 

Wyszczególnienie 

w tym' Wydatk i na wkład
Wydatki majątkowe 

kraJOWY w ZWIązku Z
Wydatki na realizaCję 

umową na realIZaCję 
majątkowe na programu. projektu 

programu, projektu 
programy, projekty lub zadania 

lub zadania 
lub zadania finansowane wynikające wyłącznie 

finansowanego z 
finan sowane z środkami z zawartyCh umów z 

udziałem środków, o 
udziałem śrOdków, okreś l onymi w art S pOdm iotem 

których mowa w art. 5 
o których mowa w UsIlpkt 2 ustawy dysponującym 

usl 1 pkt 2 ustawy 
art. SusI 1 pk12i3 5fodkami. o których 

uslawy mowa wart. 5 ust. 1 
bez. względu na 

stopień finansowania 
pkt 2 ustawy 

tymi środkami 

w tym 

w ZWiąZku z juz 
zawartą umową na 
realizaCję programu. 
projeklu lub zadania 

Wydatki na wkład 
krajowy w ZWiąZku z 
zawa rtą po dniu 1 
stycznia 2013 r. 

umową na rea li zację 

programu, projektu 
lub zadani a 

finansowanego w co 
najmniej 60% 

środkami , o klórych 
mowa w art. SusI. 1 

pkl2 ustawy 

w tym' 

w zwiąZku z już 
zawartą umową na 
realizację programu, 
projektu lub zada nia 

Pr.!Jd1Ody zlylulu ~(eoylOw. 
po.i.7cz.ek. em~ papierów 

Wilno~~~w 

l:W1ąuUlU_łl .... 
fUIlZaqę f)fOOBfI'U. prOJelnu 

Ivtl ,ad<lnoa fi~ar>ego , 

1J(I~lalem MOdków. o ~ćrych 
I'nQwa w 311 SUSI I pkt:? 

u~a"'Y tlez wrględu 1\3 

S!Opoe.R finao5OW:lnl l łymt 

.""''''' 

w tym: 

W związku z JUz 
zawartą umową na 
realizację programu, 
projektu lub zadania 

Lp 12.4 12.4 1 12.4.2 12.5 12 S 1 126 12.6.1 12.7 12.7.1 

Formula 

2014 1740338,00 1740 338,00 1 740338,00 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 

2017 1) 0.00 0.00 0,00 0. 00 0,00 0,00 0,00 D, DO 0,00 



Kwoty dolyaące pneJęoa I spław lobOW1ązan po samodZielnych pI,Ibllanydllakladacłl opiel... ldf"OWOlrlej oral pokrycia ~ego wymkU 

w tym Wydatki na splatęKwota zobowiązań Wydatki na splatę Wydatki na spłatę
Dochody przejętych 

budzetowe z tytułu 

Pn'fCNl41 L 1y11riu l<~ÓW. przejęcia przez Wysokość zobQw"iązań samodzielnego 


wynikających z przejętych zobOWiązań 
zobowiązań 

dotacji celowej Z 
P04Qe~. emlSf\ papce.o.. jednostkę ZObowiązań samodzielnego samodZielnego publicznego Wydatki bieżące na 

wa"o$e1owych po...-slalące" budżetu państwa . o publicznegosamorządu podlegających publicznego zakładu zakladu opieki pOkrycie ujemnego
zw,<\~ku , Z3W3"ót po On", 1 w związku z JUz której mowa w an 

Wyszczególnienie 51)'2.-..20 13 r umCIWą na terytorialnego umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej zakladu opieki zdrowotnej wyniku finansowego 
zawartą umową na 196 ustawy z dnia 

~"'~qę; programu. projeltu zobowiązań po mowa wart. 190 przekształoonego zdrowotnej przejętych do koóca samodZielnego 
luD Jaclallll 'on3nsow'1l!e'G<) w realizację programu. 15 kwietnia 2011 r. likwIdowanego nalikwidowanych I ustawy o na zasadach 2011 r. na publicznego zakładuCJJ nljmr»ej 50% środkamo. <) projektu lub zadania o działalnoŚci zasadachk:T.6!ytl1 m<lW3 w a" S ust 1 przeksztalcanych dZiałalności okreŚlonych w podstaWie opteki zdrowotn ej

leczniczej (Oz U. Nrpkt 2 USlawy określonych wsamodZielnyCh leczniczej przepisaCh o przepiSów o 
112, poz 654, z przepisach o 

późno zm)
zakładach opieki działalności zakładach opieki 

dzia łalnOŚCIzdrowotnej leczniczej zdrowotnej 

lp 12.8 128.1 131 13.2 13.3 13.4 13.5 136 13.7 

Formuła 

201<1 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 


20'. 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 


Dane uzupełniające o długu I jego spłacie Dane dotyczące emitowanych obligaCji przychodowych 

Spłaty rat w tym· w tym : 
Wydatki biezące z 

kapitałowyCh oraz 
tytułu świadczenia 

wykup papierów" związane z Wynik operacji 
Kwota długu, emitenla naleznego

wanościowych,o spłata ZObowiązań umowami niekasowych $rodki z 
którego planO'Nana Wydatki wypłaty z tytułu środki na obligatanuszom,

Wyszczególnienie których mowa w wymagalnyCh z lal zaliczanymi do wpływających na przedsięWZięCia
spłata dokona Się z zmniejszające wymagalnych zaspokojenie nieuwzględniane w 

pkt. 5.1 .. popr2edniCh, tytulów dłużnych kwotę długu ( m In gromadzone na
wydatkÓN dług poręczeń i roszczeń limiCie spłaty

wynikające innYCh niz w poz. wliczanych do umorzenia, różnice rachunku bankcmym
budżetu gwarancji obligatariuszy zObOWiązań, o którym

wyłącznie z tytułu 14.3 3 państwowego długu kursowe) 
mowa wart. 243 

zobowiązań już publicznego 
ustawy 

zaciągniętych 

Lp 14 1 142 143 1431 1432 14 3.3 144 151 15 1,1 15.2 

F()(muia 

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 

lO'. 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 

f 
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latąc2:n ik Nr 2 

do Uchwały Nr XXV11/224/2014 

Rady Gminy Baboszew o 

2: dn ia 12 maja 2014 roku 

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo - zmiany 

L.p. Nazwa i cel 
Jednostka 

odpowiedzialna lub 
koordynująca 

Okres 
realizacii 

od do 

Łączne naklady 
finansowe 

Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 
Limit 

zobowiązań 

1 Wydatki na przedsięwzięcia-<lgółem (1.1 +1.2+1.3) 12 006 281,76 2922771 ,00 2422222,00 2944 385,00 1 531 497,00 9820875,00 

1.a - wydatki biel:ące 2847220,00 657220,00 600000,00 600000,00 600000,00 2457220,00 

1.b - wydatki majątkowe 9159061 ,76 2265551 ,00 1 822222,00 2344385,00 931 497,00 7363655,00 

1.1 

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 
realizowanymI z udziałem środków, o których mowa w art.S ust-l pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Oz.U.Nr 157, 
poz.l240,z późn.zm.), z tego: 

2584296,29 1136771,00 22222,00 0,00 0,00 1158993,00 

1.1.1 - wydatki bieżące 87220,00 87220,00 0,00 0,00 0,00 87220,00 

1.1.1.1 Plenerowa impreza rekreacyjna pn. 
·PoVl'ilanie lata 2014 u w Baboszewie 

URZĄD GM/NY 

BABOSZEWO 
20 14 2015 87220.00 87220,00 0, 00 0,00 0,00 87220.00 

1.1.2 - wydatki majątkowe 2477 076,29 1 049551,00 22222,00 0,00 0,00 1 071 773,00 

1.1.2.1 

1.1.2.2 

1.1.2.3 

Budowa indywidualnych przydomowych 
oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na 
terenie Gminy Baboszewo 

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności 
województwa mazowieckiego, przez 
budowanie społeczeństwa informacyjnego i 
gospodarki opartej na wiedzy poprzez 
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na 
Mazowszu 

Remont i wyposażenie świetlic w 
Baboszewie, Draminie. Sarbiew;e i Woli 
Fo/wark 

URZĄD GM/NY 

BABOSZEWO 

URZĄDGM/NY 

BABOSZEWO 

URZĄDGM/NY 

BABOSZEWO 

2011 

2012 

2011 

2014 

2015 

2014 

l 738 127,00 

15615.00 

697924,29 

930 453,00 

5 348.00 

113750,00 

0.00 

4 095.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

930 453,00 

9 443,00 

113750.00 



~ 

Rozwój elektronicznej administracji w 

samorządach województwa mazowieckiego URZĄDGM/NY


1.1.2.4 	 2012 2015 25410,00 0,00 18 127,00 0,00 0,00 18 127,00 
wspomagającej niwelowanie dwudzielno~ci BABOSZEWO 

potencjału województwa 


--	 - .-Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partneratwa 
1.2 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oa

pUbliczno-prywatnego, z tego: 

1.2.1 	 • wydatki bie2ące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oa 

1.2.2 	 • wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozoslale (inne niż wymienione w 
1,3 	 9441985,47 1786000,00 2400000,00 2944385,00 1531497,00 8661882,00

pkt 1-1 i 1_2),z tego 

1.3.1 	 - wydatki bieżące 2760000,00 570000,00 600000,00 600000,00 600000,00 2370000,00 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów URZĄDGM/NY
1.3.1.1 	 2013 2017 2760000,00 570000,00 600 000,00 600 000,00 600000,00 2370000,00

komunalnych na terenie Gminy Baboszewo BABOSZEWO 

1.3.2 	 - wydatki majątkowe 6681 985,47 1 216000,00 1 800000,00 2344 385,00 931 497,00 6291 882,00 

Budowa budynku magazynowo ~ URZĄDGM/NY
1.3.2.1 	 2013 2014 337390,71 70000,00 0,00 0.00 0,00 70000,00

garażowego w Baboszewie 	 BABOSZEWO 

Budowa budynku mieszkalnego z lokalami URZĄDGM/NY1.3.2.2 	 2011 2016 650000,00 5000,00 300000.00 344385,00 0,00 649385,00
socjalnymi w Baboszewie BABOSZEWO 


Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz 

URZĄDGM/NY1.3.2.3 	 z remontem deptaka przy Ulicy 2013 2014 118423,02 50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
BABOSZEWO

JA.Brodeckich w Baboszewie 


Budowa świetlicy wiejskiej wraz z URZĄDGM/NY
1.3.2.4 	 2013 2014 444145,00 430000,00 0,00 0,00 0,00 430000,00
wyposateniem wGoszczycach $rednich BABOSZEWO 


Budowa Zbiornika wodnego z kompleksem 

URZĄDGM/NY1.3.2.5 	 turystyczno - sportowo - rekreacyjnym w 2010 2017 4524861,99 61000,00 1500000,00 2000000,00 931497,00 4492497,00
BABOSZEWO

Baboszewie 

URZĄDGM/NY1.3.2.6 	 Przebudowa ulicy Słonecznej w Baboszewie 2013 2014 305934,75 300000,00 0,00 0,00 0,00 300000,00
BABOSZEWO 

Rozbudowa budynku Szkoły Podslawowej URZĄDGM/NY1.3.2.7 	 2013 2014 301230,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 
w Mystkowie 	 BABOSZEWO 

RZEW~RADY 
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Objaśnienia przyjętych wartości 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo 

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

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

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

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

- Uchwałą Nr XXVII/224/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 12 maja 2014 roku. 

Wprowadzając zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej 

na rok 2014 dokonane Zarządzeniem Nr 27/2014 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 16 kwietnia 2014 

roku oraz Uchwałą Nr XXV11/225/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 12 maja 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 finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa 

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

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, 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 długu zaciągniętego oraz planowanego do 


zaciągnięcia; 

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

i realizowa ne przedsięwzięcia; 

Wymienione elementy zostały przedstawione w części tabelarycznej 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 wydatki na lata 2014 - 2017 posłużono się wykonaniem budżetu 

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

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

w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. 
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Dochody 

Dochody budżetu gminy w wyniku zmian wzrosły O kwotę 886087,54 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 

0,54 zł i dotyczą : 

- uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na 

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art . 

90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego FIN

1.3111.19.5.2014 - kwota 42 653 zł, 

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

rządowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu 

wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 

230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady 

Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku - zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego 

FINJ3111.17.8.20i4 - kwota 35 353 zl, 

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

rządowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - zgodnie z pismem Wojewody 

Mazowieckiego FIN-1.3111.1.21.2014 - kwota 578464,54 zł. 

- 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-0301-11/14 - kwota 7 723 zł, 

o uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy 

dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji 

szkolnych placów zabaw w ramach "Radosnej Szkoły" z przeznaczeniem na "Budowę placu zabaw 

przy Zespole Szkół w Polesiu", zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego FIN.IV.3141.1.32.2014

kwota 63 850 zł, 

o uzyskanej pomocy finansowej na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 

"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 z przeznaczeniem na 

realizację operacji pn. Organizacja plenerowej imprezy rekreacyjnej pn ."Powitanie lata 2014" 

w Baboszewie - kwota 50000 zł, 

o refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku na projekt pn. Rozbudowa Zespołu Szkół w 

Polesiu" realizowany w ramach RPO WM 2007 - 2013 - kwota 199994 zl, 

o planowanych wpływów ze sprzedaży skladników majątkowych ( dotyczy sprzedaży pojazdu 

osobowego Opel Combo TOUR) - kwota 8 050 zł, 
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zmniejszenie planowanych wpływów z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej ( udostępnianie danych osobowych) kwota - 0,54 zł. 

Dochody budżetu gminy wykazano w podziale na dochody bieżące i majątkowe. 

Dochody bieżące po zmianach stanowią kwotę - 24 860 214 zł, w tym: 

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

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 80000 zł, 

- podatki i opłaty - 3386930 zł, w tym podatek od nieruchomości - 1 380000 zł, 

- subwencja ogólna - 12 660 559 zł, 

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 4281519,54 zł. 

Dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę 878 118,00 zł, w tym: 

- ze sprzedaży majątku - 262050 zł, 

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 616 068 zł, 

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

Wydatki 

Wydatki budżetu w wyniku zmian wzrosły o kwotę 3765081, 54 zł oraz uległy zmniejszeniu o kwotę 


132 784,54 zł. 


Dokonano zmniejszenia środków na wydatki dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa 


przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo - II etap" 


o kwotę 16 373 zł oraz zwiększenia na zadaniu nieujętym w WPF "Zakup pojazdu asenizacyjnego 

Wielofunkcyjnego na potrzeby konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków" - o kwotę 

70787,00 zł. 

W drogach publicznych powiatowych zwiększono środki na dotację dla Powiatu Płońskiego 

z przeznaczeniem na remont dróg o kwotę - 515 408 zł i przebudowę o kwotę - 36 413 zł. 

W drogach publicznych gminnych zwiększono środki z przeznaczeniem na inwestycje w drogach 

• 	 o kwotę - 607 000 zł oraz wydatki bieżące w drogach publicznych gminnych o kwotę - 894 949 zł 
Dokonano zwiększenia środków na wydatki w oświacie z przeznaczeniem na inwestycje t.j. "Budowa 

placu zabaw przy Zespole Szkół w Polesiu", "Monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Polesiu" oraz 

zakup inwestycyjny w Szkole Podstawowej w Mystkowie o kwotę - 3500 zł. 

W Zakładach gospodarki komunalnej wprowadzono zakup inwestycyjny "Zakup koparko - ładowarki 

dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji" w kwocie 500 000 zł. 

Jednocześnie dokonano zmian w wydatkach budżetowych 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 24 852 857 zł, zaś wydatki majątkowe 4 631 685 zł. 
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W grupie wydatków bieżących określono wydatki na: 

- wynagrodzenia oraz skladki od nich naliczane w kwocie 13 058 631.44 zl 

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

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

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

2 342 926,55 zl. 

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

inwestycyjnymi i przedsięwzięciami objętymi WPF. 

lata Wydatki majątkowe Przedsięwzięcia 

2014 4631685 2265551 

2015 2935000 1822222 

2016 2903 375 2344385 

2017 2903375 931497 

Przychody budżetu 

Deficyt budżetowym w kwocie 3746210 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 s ię splat rat pożyczek czy kredytów, 

rozchody budżetu z tego powodu nie występują. 

Wynik budżetu 

W 2014 roku występuje budżet deficytowy w wysokości 3 746 210 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 uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo wykazano p rzedsięwz i ęcia i kwoty wynikające z zawartych 

umów lub planowanych do realizacji przedsięwzięć. 
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