
ZARZIl,DZENIE Nr ORG.00SO.9S.2019 

WaJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 14 listopada 2019 roku 

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo. 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 506 ze zm.) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. , 0 f inansach publicznych 

(Dz.U. z 2019 r., pOZ. 869 ze zm.) 

Wajt Gminy Baboszewo, zarzqdza co nast~puje: 

§ 1 

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo wraz 

z objasnieniami przedloiyc: 

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w WarsLawie - celem zaopin iowania, 

2) Radzie Gminy Baboszewo. 

2. Projekt uchwaty w sprawie Wie loletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo stanowi 

za lqcz nik do niniejszego zarzqdzenia. 

§2 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dn iem podpisania i podlega ogtoszeniu. 

w91T 

mgr ini. BOgr;tJ;!:;, Pietruszew,/'i 



UCHWAtA NR ........ 2019 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia ............... 2019 roku 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo 

Na podst. art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., 

o finansach pubJicznych (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 869 z poin. zm) 

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

1. Uchwala si~ Wieloletniq Prognoz~ Finansowq Gminy Baboszewo na lata 2020 - 2023 zgodn ie 

z zalqcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly. 

2. Okresla s i ~ wykaz przedsi~wzi~c w latach 2020 - 2023, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do 

niniejszej uchwaty. 

3. Zalqcza si~ objasnienia przyj~tych wa rtosci. 

§2 

Upowainia si~ W6jta Gminy do: 

1) Zaciqgania zobowiqzari zwiqzanych z realizacjq przedsi~wzi~c okreslonych w zalqczniku Nr 2 

do nin iejszej uchwa ly, 

2) zaciqgania zobowiqzari z tytulu um6w, kt6rych reaJizacja w roku budietowym i latach 

nast~pnych jest niezb~dna dla zapewnienia ciqglosci dzialania jednostki i z ktorych 

wyn ikajqce platnosci wykraczajq poza rok budietowy do Iqcznej kwoty 1 000 000 zl rocznie, 

3) przekazywania uprawnieri kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciqgan ia 

zobowiqzari, 0 ktorych mowa w ust.1 i ust. 2 w ramach kwoty 1000000 zl rocznie. 

§3 

Traci moc Uchwala Nr V.24.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo z pozniejszymi zm ia nami. 

§4 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy. 

§ 5 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podj~cia z mocq obowiqzujqcq od 1 stycznia 2020 roku i podlega 

ogloszeniu. 



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorzC\du terytorialnego 1) 

Zal"!cznik nr 1 do projcktu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo 

z tego: 

ztego: wtym: 

wtym : 

Wyszczegolnlenle Dochody ogo/em x Dochody biei.<'Ice x 
dochody z tytulu dochody z tytLHU 

udzialu we udzialu we z subwencjl 0961neJ z tytulu datacj i i pozQstale dochody DOChOdy ze sprzedazy z tytulu dataq i 
wplyw"ach z wplyw"ach z srodk6w bieZqce ~) maj"llkowe x maj'ltku oraz srodk6w 

podatku podatku przeznaczonych na przeznaczonych 
dochOdowego od dochodowego od cete biezCjce ~ 3) 

Z podatku ad na inwestycje 
os6b ftzycznych os6b prawnych nieruchomosci 

" 
, U 1.1 .1 1.1 .2 L1.3 1.1.. 1.1.5 1.1 .51 " 1.2 \ 1.22 

2020 38705074,00 37266000,00 4484920,00 65000,00 14 986678,00 '1 5 11 820,00 6217582,00 1 800 000,00 1439074,00 0,00 141 9074,00 

2021 40471612,00 40471612 ,00 4 574618,00 65000,00 15136544,00 11742056,00 8953394,00 148291 2,50 0,00 0,00 0,00 

2022 42354 072,00 42354 072,00 4 666 119,00 65000,00 15287910,00 11 976898,00 10358 145,00 1 590561,95 0,00 0,00 0,00 

2023 41 225 135,00 41 225135,00 4 759433,00 65000,00 15440789,00 12216435,00 8743478,00 1 598650,00 0,00 0,00 0,00 
-~ - - - - -

WL6, moLe eye SIOSOW3<ly laUe w ukiadLOc p;o<l~m, w kl6rym pos,zQeg6lne po1:yeje "'I pr:.edstawione w k~umnaCh. a lala w wief"S<:ach. 

>I Z\lodnoe 1: an. 227 uw.wy L dnia 27 sie,,,,,ia 2009 r, 0 finansach pullliCnlydl (DL U. l 2019 r. po~ . 869. 1622 i 16<19), zwanej dillej .ustaw~·. wieIoIeInia prO\lnoza finansowa obejmuje oI<res roku budtelowego CJr.l1: QQ najmrliej IQedl kolejnyctllal, W syluaeji dluts~ego okresu PI'O\Ino1:owani~ finan$OW<!gO w.6r stosuje ~ dla lal 
wykraCUlJ~cych POLl! minimnlny (.(.Ieln i) okres prO\lnozy, wyni~ajl\cy Z arl . 227 uslawy 

>I W pozyql wykru:uJe su: dOChody 0 c:ha'3 klerze ceiowym. kl6re jednost13 oIrzymu;" Od podmiot6w UWIH,lrznyCh. W RQeg6I!>O~ p01:ycja obejmuje dOlacjt! ceIowe z budle:u pailstwll nil ZIKIlInia bie~ <lOll doIa cje i Yodkl Ill! finansowanie wydalk6w bioe!l\cyd! nil 'ealiu'cj~ udaol linansowanyCh z odz;,JIem ~k6w. 0 k16rych 
.. mowa w an S ust 1 pkl 2 i 3 uSlawy. W pOzycji nie wykazuje sit nalomiast dochod6w 1:Wi~unyCh ze Slezeg6lnymi zas.adami wykon)'Wania bud!"'u iednoslkl wynikaillcymi l Odr~bnydl ustaw, 0 kl6ryd1 mowa waft . 237 USt. 1 ustawy. 

W po.zycji wykazuJe sie pO~OSIale dochody biel<lCC W s,zr::zeg6lno~ kwoly podalk6w i oplallOkalnydl . 
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z lego: 

w tym: wtym: 

wtym: wtym: wtym: 

odsetki i dyskonto 
podlegaj~ce 

wyI"lc.zeniu ~ limilu 
Inwestycje I zakupy 

gwarancje I 
sploty ~obOwiqzar'l, 0 

oosetki i dyskonto kt6rym mowa wart. inwestycyjne,o 
por~enia 243 uslawy, W 

podlegai<'lce kt6rych mowa w wydatki 0 

Wydatki og61em x podlegojqce wydatki na obslu9~ IOfminie n,e d/uzszym wylijCZeniu z limitu 
Wydalki maj"llkowe art. 236 us!. 4 pkt 1 charakterze Wyszczeg61nienie spiaty ~obowiqzan, 0 

Wydalki biei.Cjce X 
na wynagrodzenia i z tytulu por~czec'i i wylqczeniu z limilu dlugu x 

nit: 90 dni po 
kl6rym mowa w ar1 X uslawy dotacyjnym na 

skladki od nich gwarancji x sptaty zobowiqzan, zakonc.zeniu 
243 ustawy. z tytuiu inwestycje i zakupy 

naliczane o kt6rym mowa w 
programu, projoktu lub 

inwestycyjne zadania i otrzymaniu zobowi<jzan 

art. 243 uSlawy x refundacji z tych zaci<lgnitr:tych na 
SrodkOw (bez odsetek wkiad krajowy x 

i dyskonla cd 
zobo<Niqz:an na wk/ad 

kraJOWY) x 

, 
, 

Co 2 " 21 .1 2.1.2 2.1 .2.' 2.1,3 2.1.3.1 2. 1 32 2.2 '" 2 2, 1 1 

2020 43262739,00 36718368,00 15321000,00 0,00 0,00 10300,00 0,00 0,00 6544371,00 0,00 0,00 

2021 39271 612,00 34410740,00 15394914,57 0,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 4860872,00 0,00 0,00 

2022 40654 072,00 34 494 193,00 15 528 000,00 0,00 0 ,00 20000,00 0,00 0,00 6159879.00 0,00 0,00 

2023 39225 135,00 34488748,00 15600000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 4736 387,00 0,00 0,00 
- - - '--- --- - - - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - - -
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wtym: z tego: 

wtym: wlym: wtym: 

Kwola Kredyty, poiyczki, Nadwyi.ka Wotne srodki, 0 
prognozowaneJ emisja papier6w budi.etowa z lat kt6rych mowa w 

Wyszczeg61nienie Wynik budi.etu x nadwyi.ki budi.etu Przychody budi.etu 
wartosciowych x ubieglych x fJ) art, 217 ust. 2 pkt 6 

przeznaczana na x na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu 
ustawy x 

na pokrycie deficytu 

splat~ kredyt6w, budi.etu x budtetu x budzetu x 
poi.yczek j wykup 

papierOw 
wartosciowych 5) 

" 
, ,. • '.' 4.1.\ ., 42.1 .. , 4),1 

2020 -4 55? 665,00 0,00 4 900 000,00 4900 000,00 4557665,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 

2021 1 200000,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 1700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

~) Inne l l<ZeZnac:oten le ~3dwyiJ,; budtetowe) wymaga okre~lenia W objaSniefll3dl do wieloletniei prognozy finansowej. 

6) w poz yq' na leiy "jOlt trod ki pocnt<:ine znaid"j'lce sie na 'achunku bvdielu pochodz~ ~ nadwyU~ popn:e<lnich buodtet6w I~Qn,e z niewykon:y$lanymi trodkami. 0 klOrycf\ mowa w art. 217 ust. 2 pl<1 e ustaW}' , 
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z lego: z lego: 

wtym: wtym: wtym: 

wtym: 

Splaty udzielonych Inne przychody Splaty ral Ictczna kwota kwola kwota 
poiyczek w latach niezwiCjzane z kapilalowych przypadajqcych na przypadajCjcych na przypadajqcych na 

Wyszczeg61nienie ubieglych )( zaciqgni~em Rozchody budietu kredytOw i dany (ok kwot dany rok kwot dany rok kwot 
na pokryde deficytu dlugu ~ 7) na pokryde , potyczek oraz ustawowych wylCjczen wytqczen 

budietu X deficytu budzetu )( wykup papierow wytCjczeri z Jimitu okreslonych wart. okreslonych w art 

wartosciowych )( splaty zObowiqzan 243 ust. 3 ustawy )( 243 us!. 3a ustawy , , 

to " • .• . 1 •. , 4.51 , 
" 5.1.1 51 .1.1 51 .1.2 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 342 335 ,00 342 335,00 0.00 0,00 0,00 

2021 0.00 0,00 0,00 0,00 1200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0 ,00 0,00 0,00 1 700000 ,00 1 700000,00 0,00 0 ,00 0,00 

2023 0,00 0.00 0,00 0,00 2 000 000,00 2000 000,00 0,00 0.00 0,00 
. - -

7) w pozyq. nalciy UJ<!C W s£czeg6looSc; P""lychooy po<;hoo£~ce 2 pr)'Waty:;r;acji maj:J,tku je<lrtOstki samon;lt<Iu terytoriatnCjjo 
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Rozchody budtelu, z lego: wlym· Relacja l.rOwnowaienia wydalk6w bieillCVCtl. 0 
kt6rej mowa wart. 242 ustawy 

lljezna kWOla pr>:ypadaillcyen na dany rOk kWOl ustawowych W"YtIC2Ceri 1. timitu splat1 tobowill.u .... w Iym: 

Z lego: 

kwota dlugu, R6znica mi~dzy R6tnica mi~dzy 

wolnymi srodkami, Kwota dlugu x kt6rego planowana dochodami dochodami 
Wyszczeg61nienie kwola wylqCZen z srodkami nowego innymi srodkami Inne rozchody Splata dokona si~ l biezqcymi a biezqcymi. 

tylulu wczesniejszej zobowiqzania 
o kt6rych mowa w niezwi",zane ze wydalk6w x wydatkami skorygowanymi 0 

splaty zobowiqzan. art 217 us!. 2 pkl6 splat", dlugu biezqcymi srodkiS) a okresJOnych w art ustawy 
243 usl 3b uslawy wydatkami 

biezqcymi 

" 5 1 1 3 5.1 l .l .1 5 1.1 .3.2 5.1 1 l .3 ,., , ,., 7.' " 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900 000,00 0.00 547632,00 547632.00 

2021 x X X X 0,00 3700 000,00 0,00 6060872,00 6060872,00 

2022 x x x x 0,00 2000000,00 0.00 7859879.00 7859879.00 

2023 x x x x 0,00 0,00 0,00 6736387,00 6736387,00 

6) Skorygowan,e 0 YOOk, dOlyczy okrdlonego w art. 242 uSl3wy powi¢kS7.enia W SZC2Ceg6lnoSci 0 przychody okrcSionc w art 21 7 us\. 2 pltl 5 ~Slawy. 

Slrona 529 



Wskaznik splaty zObowiqzan 

Relacja okreslona Dopuszczalny limit Dopuszczalny limit Informacja 0 Informacja 0 
po lewej slronie splaty zObowiqzari splaty zObowiqzari spelnieniu spelnieniu 
nier6wnosci we okreslony po okreslony po wskai.nika splaty wskaznika splaty 

wzorze, 0 kt6rym prawej stronie prawej stronie zobowiCizan zobowiqzati 
mowa wart. 243 nier6wnosci we nier6wnosci we okreslonego wart. okreslonego wart. 
ust. 1 usta'NY (po wzorze, 0 kt6rym wzorze, 0 kt6rym 243 usta'NY, po 243 usta'NY, po 
uwzgl~dnieniu mowa wart. 243 mowa wart. 243 uwzgl~nieniu uwzgl~dnieniu 

zObowiqzan 
Relacja okreslona po prawej stronie 

ustawy, po ustawy, po zObowiqzan zobowiCizati 
zwiqzku uwzgl~nieniu uwzgl~dnien iu zwiqzku zwiClZku 

Wyszczeg6lnicnl€ wspcitvvorzonego nier6wnoSci we wzorze, 0 kt6rym mowa ustawowych ustawowych wsp6!tworzonego wsp6ltworzonego 
przez iednoslk~ wart. 243 ust. 1 uslawy. ustalona dla wytClczer'l, obliczony wylqczeli, obliczony przez jednostk~ przez jednostk~ 

samorzqdu danego roku (wskainik jednoroczny) )". w oparciu 0 plan 3. woparciu 0 samorzqdu samorzqdu 
terytorialnego oraz kwartalu roku wykonanie roku terytorialnego oral. terytorialnego oraz 
po uwzgl~dnieniu poprzedzajqcego poprzedzajqcego 00 uwz91~nieniu po uwzgl~nieniu 

uslawowych pierwszy rok pierwszy rok ustawowych ustawowych 
wylqczeri prognozy (wskaznik prognozy (wskainik wylqczen, wy/qczer\, 

przypadajqcych na uslalony w oparciu ustalony W oparciu obliczonego w obliczonego w 

dany rok»)". o sredniq o sredniGj oparciu 0 plan 3 oparciu 0 
arytmetyczn", z arytmetycznq l. kwartal6w roku wykonanie roku 

poprzednich lat»)". poprzednich lal)x :loprzedzajqcego poprzedl.ajqcego 

rok budzet0wY rok budi.etow{ 

" " ' .2 " ." •.. 6.4.1 

2020 1,37% 2,17% 2.13% 9,51% 8,45% TAK TAK 

2021 4,28% 21.20% 21,10% 5.87% 4,81% TAK TAK 

2022 5,66% 25.94% 25,87% 8,46% 7,40% TAK TAK 

2023 6,93% 23 .26% 23,22% 16,37% 16,37% TAK TAK 
- _ .- - - -- ----
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Finansowanie program6w, projekt6w tub zadan realizowanych z udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 usl 1 pkt 2 i 3 ustawy 

wtym: wtym: wtym: 

wtym: wtym: wtym: 

Dochody biezqce 
Dochody 

Wydatki biezqce Dotacje i srodki 0 majqlkowe na Dochody Wydatki biezqce na 
na programy. charakterze programy, majqtkowe na na programy, programy, projekty 
projekty rub biezqcym na projekty lub programy, projekty rub 

lub zadania 
zadania 

realizacj~ zadania projekty lub zadania finansowane z Wyszczegolnienie finansowane z finansowane z programu, projektu finansowane z zadania udzialem srodk6w, finansowane 
udzialem lub zadania srodki okreslone udzialem finansowane z srodki okreslone udzialem o kt6rych mowa w srodkami 

srodk6w,o finansowanego z wart. 5 ust. 1 pkt srodk6w,o udzialem wart. 5 us!. 1 pkt srodk6w,o art. 5 ust. 1 pkt 2 okreslonymi wart. 
kt6rych mowa w udzialem srodk6w, 2 ustawy kt6rych mowa w srodkaw,o 2 uslawy ktorych mowa w 

uslawy" 
5usl1pkt2 

art 5 ust. 1 pkt 2 i o k!6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 i ustawy 
3 ustawy art. 5 us!. 1 pkt 2 3 ustawy art. 5 us!. 1 pkt 2 3 ustawy 

uslawy" ustawy 

" " 9 .1.1 9,1 1 1 9.2 9 ,2.1 \I 21,1 9.' 9.3.1 9.31 1 

2020 0.00 0,00 0,00 1419074,00 1110659,00 111 0659.00 0,00 0,00 0.00 

202 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Informacje uzupefniajqce 0 wybranych kategoriach finansowych 

w tym: z lego: 

wtym: 

Kwota zObowiqzan Kwota 
Wydalki 

Wydatki na spfat~ zwiqzku zObowiqzari 
maj<!tkowe na Wydatki 

Wydalki biezqce zobowiqzan wspOtlworzonego wynikajqcych z 
programy, majqlkowe na 

na pokrycie przejmowanych w przez jednostkfi! przejfi!cla przez 
projekty lub programy, Wydatki objfi! le 

ujemnego wyniku zwiqzku z samorzCl.du jednostk~ 
Wyszczeg61nienie zadania projekty lub limitem, 0 ktorym 

finansowego likwidacjq lub terytorialnego samorzqdu 
finansowane z zadania finansowane mowa wart. 226 przypadajqcych do terytorialnego 

udzialem finansowane z srodkami ust. 3 pkt 4 biezqce majqtkowe samodzielnego przekszlalceniem 
splaty w danym zobowiqzari po 

srodk6w,o udzialem okreslonymi wart. ustawy publicznego samodzielnego 
roku budzetowym. likwidowanych j 

ktorych mawa w srodk6w,o 5 us!. 1 pkt 2 zaktadu opieki publicznego 
podlegajqca przeksztalcanych 

art. Sus!. 1 pkt2i ktorych mowa w uslawy zdrowotnej zakladu opieki 
doliczeniu zgodnie samorzqdowych 

3 ustawy art 5 us!. 1 pkt 2 zdrowotneJ 
z art. 244 ustawy" osobach 

ustawy prawnych 

" " 9 .• . 1 9 .• . 1.1 10.1 10.1.1 10.1.2 '" 10.3 104 10 .5 

2020 1 390 074,00 1 087459,20 1 087459,20 81 41 912,70 2 090 591,70 6051 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0.00 0,00 0,00 6065777.00 1688021 .00 4377756.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 6175563,00 15684,00 6159879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0.00 0,00 0,00 4736387,00 0,00 4 736387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Informacje uzupefniajqce 0 wybranych kategoriach finansowych 

wtym: 

wtym: 

wtym: 

Wczesniejsza 
S~aty, 0 kt6rych Kwola splala 
mow3wpoz.5.1, S~313 zobowiqzan s~ata zobowiqzan zObowiqzan wzrOSlu(+ )/spadku( zobowiqzan, 

Wyszczeg61nienie wynikajqCe Wydalki wymagalnYCh z lal zaliczanych do zaciqgnit;llych po 
dokonywana w 

wyplaty z tytulu .) kwoty dlugu wylqczona z limitu 
wylqcznie z tytulu zmniejszajCjce dlug poprzednich, tytulu dluznego- dniu 1 stycznia wymagalnych wynikajqca z splaty 
zobowiqzan jui: X innych nii: w poz. kredyt i poZyczka x 2019 r. x 

formie wydatku port;lczen i operacji zobowiqzar'l, 
zaciC\gnit;ltych x 10.7.3 x bieiCjcego x gwarancji x niekasowych (m -in dokonywana w 

umorzenia, roinice formie wydalk6w 
kursowe) budzetowych 

" 10.6 '" 107,1 10.7,2 10721 10,7.2.1.1 10.7.3 10.8 10.9 

2020 342 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 X 
- --

InlOlTTlacje uwane w lej C2!~k,j W1elolclnlcl progoozy finan~l. w lym 0 spclnicniu rclacj, okre~oncj wart 243 ustawy ~ostan~ 8ulomalycznie wygene,owanc pacz aplikacj~ wskuan~ paez Minlslra Flna"sOw. 0 klo)rcj mowa w § 4 uSI 1. nil podsl<lWle c!anych hiSlorycznych orn progrlOzowanych pacz 
le<lrIOstk~ s;lmot"l~c!u lCrylorialneg() Aulomalyez"", wyliczen,a danyell na poostawie wan()k,j hlstorycznydl i Pfogn()zowan)'(Jl pnez jednostk~ samorl::jdu lcrylorialnego d(lj~<I w s.tcz~no:\.ci lakle pOzyql 8.3 _ 8.3. 1 I ~yq; l Wkql 12 
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1.a 

1.b 
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1.1.2 
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1.2 

1.2.1 

1.2.2 

Zat<icznik Nr 2 

do projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Gminy Baboszewo 

Wykaz przedsi~wzi~c do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo 

Jednostka Okres 

Nazwa i eel odpowiedzialna lub realizaeji t'lczne naklady 
Limit 2020 limit 2021 limit 2022 limit 2023 

Limit 

koordynuj'lca od do 
finansowe zobowiqzari 

Wydatki na przedsi~wzi~c ia~ogolem (1.1 +1 .2+1 .3) 24379631 ,20 8141912,70 4565777,00 6175563,00 4736387,00 23 554 945,20 

~ wydatki biezCjce 2786802,20 2090591,70 188021 ,00 15684,00 0,00 2229602,20 

~ wydatki maj~tkowe 21 592 829,00 6051 321,00 4377 756,00 6 159 879,00 4736387,00 21 325 343,00 

Wydatki na programy, projekty tub zadania zwietzane z programami 
. 

realizowanymi z udzialem srodk6w, 0 ktorych mowa w art5 ust 1 pkt 2 i 3 
1 419074,00 1 390074,00 0,00 0,00 0,00 1 390074,00 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. 0 finansach publicznych (Oz.U.Nr 157, 
poz.1240,z pOi n.zm.), z tego: 

- wydatki biezetce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

~ wydatki maj ettkowe 1 419074,00 1 390074,00 0,00 0,00 0,00 1 390074,00 

Poprawa jakosci powietrza i ograniczenie 
niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo 

URZIjD GMINY 
poprzez wymiam;/modernizacj~ ir6del 

BABOSZEWO 
2018 2020 1419 074,00 1390074,00 0,00 0,00 0,00 1390074,00 

ciepla w indywiduafnych gospodarstwach 
domowych -
Wydatki na programy, projekty tub zadania zwietzane z umowami partnerstwa . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
publiczno-prywatnego, z tego: . .' 
- wydatki biezCjce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- wydatki majCjtkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.3 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne nit wymienione w 

22960557,20 6751 838,70 4565777,00 6175563,00 4736387,00 pkt 1.1 i 1.2),z tego 22 164 871 ,20 

1.3.1 . wydatki bietClce 2786802,20 2090591.70 188021,00 15684,00 0,00 2229602,20 

1.3.1.1 Dowotenie uczni6w do szk61-
URZIjD GMINY 

2019 2020 560000.00 280000,00 0,00 0.00 0,00 280000,00 
BABOSZEWO 

1.3.1.2 Przeprowadzenie audytu wewn€1trznego -
URZIjD GMINY 

2019 2020 18824,20 2570,70 0,00 0.00 0.00 2570,70 
BABOSZEWO 

1.3. 1.3 KonselWacja oswietfena uliczngo -
URZIjD GMINY 

2019 2022 587978.00 188021,00 188021,00 15684,00 0,00 391 726,00 
BABOSZEWO 

1.3.1.4 
Odbieranie i zagospodarowanie odpad6w URZIjD GMINY 

2019 2020 1 620000.00 1 620000. 00 0,00 0.00 0,00 1 620000,00 
komunalnych na terenie Gminy Baboszewo - BABOSZEWO 

1.3.2 - wydatki maj~tkowe 20 173 755,00 4661 247,00 4377756,00 6159879,00 4736387,00 19 935 269,00 

1.3.2. 1 
Budowa siec; wodociEl90wej i kanaJizacyjnej URZIjD GMINY 

2019 2022 129999.00 10000.00 0.00 100000,00 0,00 110000.00 
w Brzesciu - BABOSZEWO 

1.3.2.2 
Przebudowa drag; gminnej Nr 300t21W URZIjD GMINY 

2016 2023 3595027.00 100000.00 1 146393.00 1095027,00 1 236387,00 3577807.00 
Zbyszyno - Brzescie Nowe - BABOSZEWO 

1.3.2.3 
Przebudowa drag; gminnej Nr 300144W w URZIjD GMINY 

201 7 2020 866456.00 841 856,00 0,00 0.00 0,00 841 856.00 
Cieszkowie Kaloni; - BABOSZEWO 

przebudowa drag gminnych oraz budowa 
kanalizacji deszczowej i oswietlenia 

URZIjD GMINY 
1.3.2.4 ulicznego w Baboszewie na osiedlu 2015 2022 2224996.00 1550000,00 400000,00 214852,00 0,00 2164852.00 

TopoJowa - Zie/ana (ul. TOpO!OW8, 
BABOSZEWO 

Kwiatow8, Zacisze) -

1.3.2.5 
Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W URZIjD GMINY 

2020 2022 831021,00 31 021,00 0,00 800000,00 0,00 831 021.00 
Dziektarzewo - Goszczyce Poswifltne - BABOSZEWO 

1.3. 2.6 
Przebudowa dragi gminnej Nr 300155W w URZIjD GMINY 

2019 2020 3784 13,00 350000.00 0,00 0.00 0,00 350000,00 
Gafominie - BABOSZEWO 



1.3.2.7 
Przebudow8 dragi gminnej Nr 300173W URZJlD GMINY 

2020 2022 1 071 100,00 71100,00 0,00 1000 000,00 0,00 1 071 100,00 
Paw/owo - Budy Radzymiflskie - BABOSZEWO 

1.3.2.8 
przebudowa dragi gminnej Nr 300185W w URZIID GMINY 

2019 2021 506992,00 0,00 491 363,00 0,00 0,00 491363,00 Rybifwach - BABOSZEWO 

1.3.2.9 
Przebudowa drogi gminnej Nr 300160Ww URZIID GMINY 

2020 2022 837270,00 37270,00 0,00 800 000,00 0,00 837270,00 
Dfutniewie - BABOSZEWO 

1.3.2.10 Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W URZJlD GMINY 
2021 2023 530 000,00 0,00 30 000,00 0,00 500 000,00 530 000,00 re/acji Cieszkowo Kolonia - Kielki - Rzewin - BABOSZEWO 

13.2.1/ 
Przebudow8 drag; gminnej Nr 300158W URZIID GMINY 

2021 2023 630 000,00 0,00 30 000,00 0,00 600 000,00 630 000,00 
re/acji Jarocin - Dluiniewe - BABOSZEWO 

1.3.2.1 2 
Przebudowa budynku Osrodka Zdrowia w URZIID GMINY 

2019 2022 3 045 000,00 850000,00 1000 000,00 1 150 000,00 0,00 3 000 000,00 
Baboszewie - BABOSZEWO 

1.3.2. 13 Przebudowa budynku gospodarczego na URZIID GMINY 
2019 2020 169 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 

potrzeby lokali socjalnych w Kroscinie - BABOSZEWO 

13.2.14 
Termomodernizacja budynku Szkoly URZIID GMINY 

2015 2020 508281,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 : 
Podslawowej w Baboszewie - BABOSZEWO 

1.3.2.15 
Zagospodarowanie terenu j budowa URZIID GMINY 

2016 2023 4 000 100,00 100 000,00 1000 000,00 1 000 000,00 1900 000,00 4 000 000,00 
infraslruktury rekreacyjnej w Baboszewie - BABOSZEWO 

Rewitalizacja gminnego parku 
URZIID GMINY 320 100,00 70 000,00 250 000,00 0,00 0,00 320 000,00 1.3.2. 16 podworskiego w Dziektarzewie z 2016 2021 

utworzeniem przystani kajakowej -
BABOSZEWO 

1.3.2.17 
Budowa budynku zaplecza sportowego w URZIID GMINY 

2021 2023 530 000,00 0,00 30 000,00 0,00 500 000,00 530 000,00 
Baboszewie - BABOSZEWO 
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Objasnienia wartosci przyj~tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Baboszewo 

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy 0 finansach publicznych Wieloletni'l Prognoz'l Finansow'l Gminy 

Baboszewo obj~to okres od 2020 do 2023 roku. 

Okres obj~ty Wieloletni q Prognozq Finansowq nie moze byc kr6tszy nii okres, na jaki przyj~to limity 

wydatk6w, okreslone dla kaidego przedsi~wzi~cia uj~tego w dokumencie. Ponadto prognoza kwoty dlugu 

stanowiqca element WPF sporzqdzona jest na okres, na kt6ry zaciqgni~to lub zamierza si~ zaciqgnqc zobowiqzanie. 

W zwi'lzku z powyiszym z powodu planowanego do zaci'lgni~cia w 2020 roku zobowi'lzan ia w kwocie 4 900 000 zl i 

planowanej sptaty przez okres 3 kolejnych lat, a takze okreslenia limit6w zobowiqzan na przedsi~wzi~ciach 

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2023. 

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy 0 finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna bye 

realistyczna i okreslac dla kazdego roku obj~tego prognOZq co najmniej : 

1) dochody biei'lce oraz wydatki biei'lce, w tym na obslug~ dlugu, gwarancje i por~czenia; 

2) dochody maj'ltkowe, w tym dochody ze sprzedaiy maj'ltku oraz wydatki maj'ltkowe; 

3) wynik budietu; 

4) przeznaczenie nadwyiki alba spos6b sfinansowania deficytu; 

5) przychody i rozchody budietu z uwzgl~dnienjem dtugu zaciqgni~tega oraz planowanego do zaciqgni~cia; 

6) kwoty wydatk6w biei'lcyeh i maj'ltkowyeh wynikaj'lcych z limit6w wydatk6w na planowane i realizowane 

p rz edsi~wzi~cia. 

Wymienione elementy zostaty przedstawione w cz~sci tabelarycznej zatqcznika Nr 1 do uchwaty. 

Dla realistycznosci kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2020 -

2023 podaje si~ objasnienia do wartosci przyj~tych w WPF w poszezeg61nych kategoriaeh dochod6w i wydatk6w. 

Prognozujqc doehody i wydatki na lata 2020 - 2023 posluiono si~ wykonaniem budietu za lata 2017 - 2018 i III 

kwartat 2019 roku przy uwzgl~dnieniu wskaznik6w srednio rocznej dynamiki wzrostu cen towar6w i ustug 

konsumpeyjnyeh t.j . - 2,5%, w poszezeg61nyeh kategoriaeh dochod6w i wydatk6w. 

1. Doehody og61em stanowi,! kwot~ 38 705 074 zl , z tego : 

1.1. Doehody biei.ee na rok 2020 usta lono w kwocie 37 266 000 zl. 

Przyj~to takie plany dotacji celowych na sfinansowan ie zadan zlecanych gminom z zakres u administracji 

rZqdowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urz~du Wojew6dzkiego w Warszawie Nr WF-1.3111.24.15.2019 z dnia 

23 paidziernika 2019 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborezego Delegatu ra w Ciechanowie Nr OCI-3112-

52/19 z dnia 22 paidziernika 2019 roku. 

W budieeie przyj~to wysokosc subwencji na rok 2020 oraz plan podatku doehodowego od os6b fizycznyeh zgodnie 

z pismem Ministra Finans6w Nr 5T3.4750.31.2019 z dn ia 15 paidziernika 2019 r. 



Pozostate dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodow za okres od styeznia do paidziernika 

2019 roku przy prognozowaniu planowanych wptywow za okres listopad - grudzien 2019 roku uwzgl~dn i ajqc 

polityk~ lokaln. w tym zakresie. 

1.2. Dochody majatkowe na rok 2020 ustalono na kwote 1439 074 zl. 

Dotyez'! one planowanyeh wptywow w kwocie 20000 zf z przeksztakenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo 

w!asnosei grunt6w zabudowanych na eele mieszkaniowe w prawo wtasnosci. Kwota 1419074 zl dotyezy 

planowanej do uzyskania dotaeji celowej w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich 

ora z srodk6w, 0 kt6 rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy na real iz acj ~ przedsi~wzi~cia pn. "Poprawa 

jakosci powiet rz a i ograniczen ie niskiej emisji na terenie gm iny Baboszewo poprzez wymian~/modernizacj~ h ode! 

eiepla w indywidualnyeh gospodarstwaeh domowyeh" 

2. Wydatki ogolem stanowi. kwot~ 43 262 739 zl, z t ego: 

2.1 Wydatki bieiace w kwocie 36718 368 ,I przeznacza s i~ na rea li zacj~ zadan statutowych jednostek 

budietowyeh 6579268,25 zl, na wyplat~ wynagrodzen i pochodnyeh od wynagrodzen przeznaeza si~ -

17405815,75 zl. W 2020 roku planuje s i~ wzrost plac 0106% ezyl i wzrost placy minimalnej z kwoty 2250 zl do 

kwoty 2600 zl. Po nadto zaplanowano srodki na wyplaty nagrod jubileuszowych i wzrost 0 1% dodatkow 

stazowych. W budzecie planuje si~ rowniez dotacje na zadania biez'!ce udzi elane w postaci dotacji podmiotowej 

oraz dotacji udzielanych w tryb ie art. 221 ustawy 0 poiytku publieznym i wolontariaeie w kwoeie 133 000 zl. 

Na swiadczenia na rzeez osob fizycznyeh zapla nowano srodki w kwoeie 11 877 323 zl. Wydatki na programy 

finansowane z udzialem srodkow, 0 ktorych mowa wart. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 0 finansach publieznych 

zaplanowano srodki w kwocie 2 640 zt na realizacj~ projektu POIG 8.3 Przeciwdziafa nie wykluezen iu cyfrowemu 

Wyd atki na o b sl ug~ dlugu w kwoeie 10 300 zl dotyezq odsetek od poiyczek zaciqgni~tyeh w 2016 i 2017 raku 

2.2. Wydatki majatkowe stanowia 6 544 371 ,I: 

Na wydatki maj'!tkowe przeznaeza si~ kwoty zgodnie z przyj~tymi do realizacji za dani am i inwestyeyjnymi 

i przeds i~wzi~eiami obj~tym i WP F 

Wydatki majqtkowe Przeds i ~wzi~cia 

2020 6544371 6051321 

2021 4860872 4377 756 

2022 6 159879 6159879 

2023 4736387 4736387 

W ram ach przedsi~wz i ~c wykazanych w zat'! czniku Nr 2 do uchwaly w sprawie Wieloletn iej Prognozy Finansowej 

Gminy Baboszewo wykazano przeds i~ wzi~cia i kwoty wynikajCjce z zawartych umow lub planowanych do rea lizacji 

przeds i~wzi ~c} w tym: 

Wydatki na programy, projekty lub zadonia zwiqzane z programami realizowanymi z udzialem srodk6w, 

o kt6rych mowa w art.S ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 /inansaeh pub/icznych: 



wydatki ma jatkowe: 

- Poprawa jakosci powietrza i ograniczenie niskiej emisji na teren ie gm inny Baboszewo poprzez 

wymian~/modern i zacj~ zrodet ciepfa w indywidualnych gospodarstwach domowych - okres rea lizacji 2018 - 2020, 

w tym lim it na 2020 rok - 1 390 074 zl. 

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale: 

wydatki bieiace : 

- Dowozen ie uczni6w do szk61 - limit na 2020 rok - 280 000,00 zl, 

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych na terenie Gminy Baboszewo" - limit na 2020 rok -

1 620000 zl, limit na 2021 rok -1620 000 zt. 

- Przeprowadzenie audytu wewn~trznego - limit na 2020 rok - 2 570,70 zl 

- Konserwacja oswietlenia ulicznego -l imit na 2020 -188 021 zt, limit na 2021-188021 zl, limit na 2022 -15684 zl 

wydatki majatkowe: 

- Budowa sied wodociqgowej i ka nalizacyjnej w Brzesciu - okres realizacji 2019 - 2022, w tym li mit na 2020 -

10000 zl, na 2022 - 100 000 zl 

- przebudowa drogi gminnej Nr 300121 W Zbyszno-Brzescie Nowe, real izacja 2016 - 2023, w tym limit na 2020 -

100000 zl , limit na 2021- 1146393 zl, limit na 2022 - 1 095027 zl, limit na 2023 - 1236387 zl 

- przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolanii, real izacja 2017 - 2020, limit na 2020 - 841856 zt, 

- Przebudowa drog gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i o5wietlenia ulicznego w Baboszewie na osied lu 

Tapolowa-Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze) realizacja 2015 - 2022, limit na 2020 - 1550000, limit na rok 

2021 - 400 000 zl, limi t na 2022 - 214852 zl, 

- Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo - Goszczyce Poswi~tne, okres rea lizacji 2020 - 2022, limit 

na 2020 - 31 021 zl, limit na 2022 - 800000 zl, 

- przebudowa drogi gminnej Nr 300155W w Galomin ie - okres realizacj i 2019 - 2020, limit na 2020 - 350 000 zt, 

- przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawlowo - Budy Radzymiriskie, okres realizacj i 2020 - 2022, limit na 2020 

-71100 zt, limi t na 2022 - 1 000000 zl, 

- przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach, okres realizacji 2019 - 2021, limit na 2021- 491363 zt, 

- przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dluin iewie, okres realizacji 2020 - 2022, limit na 2020 - 37270, lim it n 

2022 - 800 000 zt, 

- przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkawo Kolania - Kielki - Rzewin, okres realizacji 2021- 2023, 

limit na 2021 - 30 000 zl, limit na 2023 - 500 000 zl, 

- przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Ja rocin - Dluiniewo, okres rea lizacji 2021 - 2023, limit na 2021 -

30000 zt, limit na 2023 - 600 000 zl, 

- przebudowa budynku Osrodka Zdrowia w Baboszewie, okres realizacji 2019 - 2022, lim it na 2020 - 850000 zt, 

limit na 2021 - 1 000 000 zt, limi t na 2022 -1150 000 zl, 



- przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Kroscinie, okres realizacji 2019 - 2020, limit 

na 2020 - 150 000 zt, 

- Termomodernizacja budynku Szkoiy Podstawowej w 8aboszewie, okres realizacji 2015 - 2020, limit na 2020 -

500000 zl, 

- Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Babo5Z€wie, okres realizacji 2016 - 2023, limit 

na 2020 - 100 000 zl, limit na 2021- 2022 - 1 000000, limit na 2023 - 1900000 zl, 

- Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej, okres realizacji 

2016 - 2021, limit na 2020 - 70 000 zl, limit na 2021- 250 000 zl, 

- Budowa budynku zaplecza sportowego w Baboszewie, okres realizacji 2021- 2023, limit na 2021- 30 000 zl, limit 

na 2023 - 500 000 zl. 

3. Wynik bud;etu 

W roku 2020 roinica mi~dzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt bud;etu gminy w wysokosci 4557 665 zl, 

ktory zostanie pokryty przychodami pochodz~cymi z planowanego do zaci~gni~cia kredytu w kwocie - 4557665 zl 

4. Przychody bud;etu 

W roku 2020 zaplanowano przychody budietu w wysokosci 4900 000 zt z przeznaczeniem na pokrycie deflcytu 

budietowego w kwocie 4 557 665 zl oraz na rozchody (splaty poiyczek) w kwocie 342 335 zl. W latach 2021- 2023 

nie planuje si~ przychod6w budietu. 

5. Rozchody bud;etu 

W latach 2020 - 2023 wyst~puj~ rozchody (splaty rat poiyczki w zaci~gni~tej w 2017 roku ) oraz splaty rat kredytu 

planowanego do zaci~gni~cia w 2020 roku. 

W poszczeg61nych latach obj~tych Wie l oletn i ~ Prognoz~ Fin ansow~ planuje s i~ nast~puj~ce kwoty rozchodow: 

- 2020 - 342 335 zl, 

- 2021-1 200000 zt, 

- 2022 -1 700 000 zl, 

- 2023 - 2 000 000 zl 

Zgodnie z zaloieniami nadwyikowego budietu (poz. 3) w latach 2021 - 2023, srodki przeznacza si~ na rzecz 

pokrycia rozchodow zgodnie z harmonogramem sptat zobowiqzan finansowych. 


