
UCHWAlA Nr XV.94.2019 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 30 grudnia 2019 roku 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 

finansach publicznych (Dz.U. 2019r., poz. 869 z p6in. zm.) 

Rada Gminy uchwa la, co nast~puje: 

§1 

1. Uchwala si~ Wieloletni'l Prognoz~ Finansow'l Gminy Baboszewo na lata 2020 - 2023 zgodnie 
z zal'lcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly. 

2. Okresla s i~ wykaz przedsi~wzi~c w latach 2020-2023, zgodnie z zal'lcznikiem Nr 2 do niniejszej 
uchwaly. 

3. lal'lcza s i~ objasnienia przyj~tych wartosci. 

§2 
Upowainia si~ Wojta Gminy do: 

1) zaci'lgania zobowi'lzari zwi'lzanych z realizacj'l przedsi~wzi~c okreSionych w zal'lczniku Nr 2 do 
niniejszej uchwaly, 

2) zaci'lgania zobowi'lzari z tytulu umow, ktorych realizacja w roku budietowym i latach nast~pnych jest 
niezb~dna dla zapewn ienia ci'lglosci dzialania jednostki i z ktorych wynikaj'lce platnosci wykraczaj'l 
poza rok budietowy do l'lcznej kwoty 1.000.000 zl roclOie, 

3) przekazywania uprawnieri kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaci'lgan ia zobowi'lzari, 
o ktorych mowa w ust.1 i ust. 2 w ramach kwoty 1.000.000 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 poiniejszymi zmianami. 

§4 

Wykonanie uchwaly powierza s i ~ Wojtowi Gminy. 

§5 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podj~cia z moc'l obowi'lzywania od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega 
ogtoszeniu. 

EZEN 



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorz~du terytorialnego 1) 

Zaf~cznik Nr 1 do Uchwafy Nr XV.94.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 201 9 
roku 

ztego: 

ztego: 

Wyszczeg61nienie Dochody og6/em x Dochody biezqce x 
dochody z tytutu dochody z tytulu 

udzialu we udzialu we z subwencji og6lnej z tytulu dotacji i pozostale dochody 
wptywach z wpiywach z srodk6w bie2clce 4) 

podatku podatku przeznaczonych na 
dochodowego oct dochodowego od cele bietctce .. 3) 
os6b fizycznych os6b prawnych 

'" 
, U 1.1.1 I.L2 1.1.3 1.1 .4 1.1.5 

2020 38765554,00 37 326 480,00 4484 920,00 65000,00 14986678,00 11 572 300,00 6217582,00 

2021 40471612,00 40471 612,00 457461B,00 65 000,00 15136544,00 11 742056,00 8953394,00 

2022 42354072,00 42354 072,00 4666 119,00 65 000,00 15287910,00 11 976898,00 10358145,00 

2023 41225135,00 41 225 135,00 4 759 433,00 65000,00 15440 789,00 12216435,00 8743478,00 
~- ~---~ --- - -- -., 

Wl«moze ¥ stosowany laUe w ukladzie p;onowym, w kt6rym poszaeo6lne ~ ~ Pf2ed5tawiooe w koIumnach," lala w wlen.zad'1. 

wtym: 

wtym: 

Dochody ze sprzedaty z tytulu dotacji 

majijtkowe x majijtku oraz Srodk6w 
przeznaczonych 

Z podalku od na inwestycje 
nieruchomoSd 

1.1.S. 1 .., 1.2.1 1.2.2 

1 800000,00 1439074,00 0,00 1419074,00 

1 482912,50 0,00 0 ,00 0,00 

1590561 ,95 0,00 0,00 0,00 

1598650,00 0,00 0,00 0,00 
-~-- - - - -- ----- - -- -

7J Zgodnle z al1. 227 uslawy z dnla 27 sie!pnia 2009 r. 0 tlnansach publicznych (Oz. U. z W 19 r. poz. 869, 1522 i 1649). zwanej d3iej .~awll·, wieloielnia prognoza ronansowll obejmuje okres fOku bo.Id.tetowego Of3~ eo najmniej I.nch kotejnych tat. W sytuat;ji lfut5J:ego otresu ~owanla fina~ wz()r Slosuje ~ da tat 
wykraczaj<tC}'dl poza minirnaln1 (4-lelnI) okres progno~1, wyrUaj~ z art. 227 ustawy . 

• W pazyejoi wykllzuje ~ lkJchody 0 charaktef1.e ce lowym, klOre ]«tnoSlka otrzymuje od podmiotew l.ewnt:lrznych. W szczeg6lno~ pOZytja obejrnuje dot~e celowto z bud!elu parlslwa na zadania bietllCft 0fU dota(;je i $rOdki na finansowanle wydatk6w bietqcy<.:h na realizacj, zada~ finan$OWllnych z udzialenl ~k6w. 0 kl6f'ych 
mow", wart. 5 ust. 1 pI<l2 i 3 ustawy. W ~yqi nle wykanoje siQ IIIItomiast dochod6w zwi¥<,nych ze szczeg6lnymi zasa<Uilmi wy1Ionywanla l)udte!u jednostki wynikajqc'p'mI Z odrt:bnych uslaw. 0 kt6cych ITIOWiI wart. 237 ust. 1 uslawy . 

• W poz'j'Cji wykazuje sie pazostale dodIody bie1:lce w szczeg6lnotd kwoIy podallWw I opIaIlokalrlyell. 

~ 
<:---

~ 
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Wyszczeg6lnienie Wydalki og6lem x 

Lp 2 

2020 43349870,00 

2021 39271612,00 

2022 40654072,00 

2023 40 346 797,00 

~ 
~ 

Wydalki biezCjce x 

2.' 

36857255,00 

34 410 740,00 

34472 693,00 

35125942,00 

na wynagrodzenia i z tytu/u poreczen i 
skladki od nich gwarancji x 

na liczane 

2.1.1 2.1.2 

17337 41 5,75 0.00 

15394914,57 0 ,00 

15528 000,00 0,00 

15 600 000,00 0,00 

zlego: 

wtym: 

wtym: w tym: 

odsetki i dyskonlo 
podlegaj<lC8 

wyI<lczeniu z limitu 

gwarancje i 
sp/aty z~n, 0 

odsetki i dysl<onto kt6fym mowa w ar1. 
por~enia 243 ustawy, W podlegaj<lce 

wyiqczeniu z limitu podlegajCl.ce wydalki na obs/ugt; terminie nie dlut$4ym 
splaty zobowi~, 0 

~czeniu z limilu dlugu x nit 90 dni po 
k\Orym mowa w art 

splaty zobowictzar'i, zakor'lczeniu 
243 ustawy, z tytu/u 

a kt6f'ym mowa w programu. projektu tub 
zobowi<lzan zadania i otrzymaniu 

art. 243 uslawy )( refundacji z tych zaci<t90~ na 
srodk6w (bez odsetek w1<lad krajoYly x 

i dyskonta od 
zobowi¥Sn na wldad 

krajowy) x 

2.1.2 .1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 

0,00 10300,00 0,00 0,00 

0,00 30 000,00 0,00 0 ,00 

0,00 20 000,00 0,00 0,00 

0,00 10000,00 0 ,00 0,00 

wtym: 

wtym: 

lnwestycje i zakupy 
inwestycyjne, ° 
kl6rych mowa w o,vydalki a 

Wydatki majCjtkowe art. 236 us!. 4 pkl 1 charakterze 
X ustawy dotacyjnym na 

inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

22 2.2.1 2.2.1.1 

6492615,00 6492615,00 0,00 

4 860 872,00 4860 872,00 0 ,00 

6181 379,00 6181 379,00 0 ,00 

5220855,00 5220855,00 0,00 
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wtym: ztego: 

wtym: wtym: 

Kwota Kredyty, potyczki, Nact.vyi.ka 
prognozowanej emisja papier6w budietowa z lat 

Wyszczegolnienie Wynik budtetu x nadwyzki budi:etu Przychody bud.tetu 
wartoScierwych x ubieg/ych x 8) 

przeznaczana na x na pokrycie deflCytu na pokrycie deficytu 

spfat~ kredyt6w, budietu x budi:etu x 
potyczek i wykup 

papierow 
wartosciowych 5) 

4> , ,., • .., • . 1.1 •. , • . 2 .1 

2020 -4584 316,00 0,00 4926651 ,00 3778338,00 3436 003,00 1 148313,00 1 148313,00 

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

2022 1700 000,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 

2023 878338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5) 1nnc PQC~nactenie n..:twytl<i budtetowej wymaga okr~ia w otIjmieniaeh do wieloletniej prog~ finansowej . 

8) W pozycjl nalefy uj~ ~'" pienletne znajduj'l.<:.e ~ na rachunku bud!etu pochoclz:tce ~ n8dw)ltef< popnednich bud.!.el6w qcznle Z nlewykorzyslanyml trodk~mi. 0 ~IOtych mow~ w ~rt 217 usc. 2 pI<t 8 u$lawy. 

~ 
C-
r-

~ 

wtym: 

Wolne srodki, 0 
kt6rych mowa w 

art. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawyx 
na pokryde deficytu 

budzetu x 

.. , 4.3 .1 

0 ,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
i 
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ziego: 

wtym: wtym: 

Spfaty udzielooych Inne przychody 
poZyczek w latach niezwiqzane z 

Wyszczeg6lnienie ubieg/ych x zaciqgni~iem 
na pokrycie deficytu dlugu .. 7) na pokrycie 

budzetu x deficytu budzelu x 

4> ... • .• . 1 ... . .5.1 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 

n W pozytji nalety uj4¢ w Sol.~ prxychody poc/lodz4<:e ~ PfYWatyzacjj mai4tku jedl105tki ~u tecy1orialtlego. 

~ 
~ 

Rozchody budtelu 
x 

• 
342 335,00 

1200 000,00 

1700 000,00 

878338,00 

z lego: 

wtym: 

wtym: 

Sptaty rat Iqczna kwota kwota kwola 

kapilalowych przypadajqcych na przypadajqcych na przypadajC\cych na 
kredyt6w j dany (ok kwot dany rok kwol dany (ok kwot 

poi:yczek oraz ustawowych wytqczer't wytqczeri 

wykup papier6w wylC\czen z limitu okreslonych wart. okreslonych wart. 

wartoSdowych x sptaty zobowiqzafl 243 ust 3 ustawy x 243 ust 3a ustawy 
x x 

•.. 5.1.1 5.1.1.1 5 .1.1.2 

342335,00 0,00 0,00 0,00 

1200 000,00 0,00 0,00 0 ,00 

1700 000,00 0,00 0,00 0,00 

878338,00 0,00 0,00 0,00 
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Rozchody budzetu, Z lego: wtym: Relaqi zrOwnowuenia wydalllOw !J;e~. 0 
kl6rej mow" wart. 2-42 uslawy 

",czna kW(lla przypadaj4cydl na deny rok kWOl uS!3'NOW)'dI wytllczer'l z tim~u sptaty zobOwillUIi. w tym: 

zlego: 

kwola dlugu, R6,tnica mi~zy R6i:nica mi~zy 

wolnymi srodkami, Kwota dlugu )( kl6rego planowana dochodami dochodami 
Wyszczegolnienie kwota wylqczen z srodkami nowego innymi srodkami Inne rozchody sptata dokona si~ z biei:i:!.cymi a biezqcymi. 

tytu/u wczesniejszej zobowiqzania 
o kt6rych mowa w niezwi<lzane ze wydatk6w X wydatkami skorygowanymi a 

sptaty zobowi¥<3rl, art 217 us!. 2 pkt6 sptatq dlugu bieZ<!cymi srodki8} a okreslonych wart. ustawy 
243 us!. 3b ustawy wydatkami 

bietctcymi , 

" .5.1.1.3 5.1.1.3.1 .5.1.1 .3.2 5.1.1 .3.3 5.2 • •.. , .. ' .2 

2020 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 3778338,00 0.00 469225,00 1617538,00 

2021 x x x x 0,00 2578338,00 0,00 6060872,00 6060872,00 

2022 x x x x 0,00 878338,00 0,00 7881379,00 7881 379.00 

2023 x x x x 0,00 0,00 0,00 6099 193,00 6099193.00 
. - --

8) S~orygowanleo !rod~t doIyay oklllfJonego w art. 242 uSlawy ~k5zenia w 5.tczegOi/lOk; 0 pnyd\ody okt'efJOJHl W art. 217 USI. 2 p1<15 USI.~wy. 
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Wskainik splaty zobowi<tzan 

Relacja okreslona Dopuszczalny limit Oopuszczalny limit Informacja 0 Informacja 0 
po lewej stronie splaty zobowi"zan splaty zobowii\zan spelnieniu spelnieniu 
nierownosci we okreslony po okreslony po wskaznika splaty wskatnika splaty 

wzorze, 0 kt6rym prawej stronie prawej stronie zObowiqzan zobowiqzan 
mowa wart. 243 nier6wnoSci we nierownosci we okreslonego wart. okreslonego wart. 
ust. 1 ustawy (po wzorze, 0 kt6rym wzorze, 0 kt6rym 243 ustawy, po 243 ustawy, po 
uwzglfi;!dnieniu mowa wart. 243 mowa wart. 243 uwzglfi;!dnieniu uwzgl~nieniu 
zObowiqzan 

Relaq:a okreslona po prawej stronie 
ustawy, po ustawy, po zobowi<tzan zObowiqzan 

zwiqzku uwzgl~nieniu uwzgl~nieniu zwiqzku zwiqzku 

Wyszczeg6lnienie wsp6ttworzonego nierOwnOSd we wzorze, 0 kt6rym mowa ustawowych ustawowych wsp6/tworzonego wsp6ltworzonego 
przez jednostk~ wart. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla wylqczen, obliczony wylqczen, obliczony przez jednostkfi! przez jednostk~ 

samorzqdu danego roku (wskaznik jednoroczny) x W oparciu 0 plan 3. w oparciu 0 samorzqdu samorzqdu 
terytorialnego oraz kwartalu roku wykonanie roku terytorialnego oraz terytorialnego oraz 
po uwzgl~nieniu poprzedzajqcego poprzedzajqcego po uwzgl~nieniu po uwzgl~nieniu 

ustawowych pierwszy rok pierwszy rok ustawowych ustaWO'Nych 
wylqczen prognozy (wskaznik prognozy (wskaznik wytqczeri, wylqczen, 

przypadajqcych na ustalony w oparciu ustalony w oparciu obliczonego w obliczonego w 

dany rok)x a sredniq o Sl'edniq oparciu 0 plan 3 oparciu 0 
arytmetycznq z arytmetyczn<t z kwarta/6w roku wykonanie roku 

poprzednich lat)x poprzednich lat)x popnedzajqcego IX>przedzajC\cego 
(ok budzetowy" rok budtetowy" 

Lp ... •. , ' .3 8.3.1 •.. 8.<1.1 

2020 1,37% 1,86% 1,82% 9,51% 10,10% TAK TAK 

2021 4,28% 21,20% 21,10% 5,77% 6,35% TAK TAK 

2022 5,66% 26,01% 25,95% 8,35% 8,94% TAK TAK 

2023 3,06% 21,06% 21,03% 16,29% 16,29% TAK TAK 

s:= --
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Finansowanie program6w, projekt6w lub zadari realizowanych z udzialem srodk()y..l, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

wtym: wtym: wtym: 

wtym: wtym: wtym: 

Dochody bieiC\ce 
Dochody 

Wydatki bie~ce Dotacje i srodki 0 majliltkowe na Dodlody Wydatki biet.lce na 
na programy, charakterze programy, majS!tkowe na na programy, programy, projekty 
projekty lub bieililcym na projekty lub programy, projekty lub tub zadania 

zadania reatizacj/il zadania projekty lub zadania tinansowane z Wyszczeg6tnienie finansowane z tinansowane z programu, projektu finansowane z zadania udzlalem sroclk6w, finansowane 
udzialem tub zadania sroclki okreslone udziatem finansowane z srodki okreslone udzialem o kt6rych mowa w Srodkami 

srodk6w, o finansowanego z wart 5 ust. 1 pkt srodkOw, o udzialem wart. 5 ust. 1 pkl Srodk6w,O art. 5ust 1 pkt2 okreslonymi wart, 
kt6rych mowa w udzialem srodk6w, 2 ustawy kt6rych mowa w srodk6w,o 2 ustawy kt6rych mowa w 

ustawyX Sust. 1 pkt2 
art. 5 ust.1 pkt2i o kt6rych mowa w art. 5 us!. 1 pkt2 i kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 i ustawy 

3 ustawy art. 5 ust. 1 pkt 2 3 ustawy art, 5 ust. 1 pkt 2 3 ustawy 

ustawyX ustawy 

'" ' .1 9 .1.1 9.1 .1.1 ' .2 9 .2.1 9 .2. 1.1 9.3 9.3.1 9.3.U 

2020 60480,00 60480,00 51 408,00 141 9074,00 1419074,00 111 0659,00 60 480,00 60 480,00 51408,00 

2021 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 uzupetrliajqce 0 wybranych kategoriach finansowych 

wtym: ztegO: 

wtym: 

Kwota zobowiqzan Kwota 
Wydatki 

Wydatki na sptat~ zwiqzku zobowi.:p:an 
majqtkowe na Wydatki 

Wydatkl bieZqce zObowiqzan wsp6!tworzonego wynikajqcych z 
programy, majqtkowe na 

na pokrycie przejmowanych w przez jednostk.-: przej~ia przez 
projekty lub programy, Wydatki obj.-:te 

ujemnego wyniku zwiqzku z samorzqdu jednostk~ 
Wyszcz.eg6lnienie zadania projekty tub limitem, 0 kt6rym 

finansowego likwidacjq lub terytorialnego samo~du 
finansowane z zadania finansowane mowa w art 226 przypadajqcych do terylorialnego 

udzialem finansowane z srodkami usl 3 pkt 4 bieic\ce majqtkowe samodzielnego przeksz\a/ceniem 
splaty w danym zobowiqzan po 

Srodk6w,o udzialem okreslonymi w art ustawy pubHcznego samodzielnego 
roku budzetowym, likwidowanych i 

kt6rych mowa w srodk6w,o 5 us!. 1 pkt2 zakladu opieki publicz.nego 
podlegajqca przeksztalcanych zdrowotnej zakladu opieki 

art 5 us!. 1 pkt2i kt6rych mowa w ustawy 
zdrowotnej doliczeniu zgodnie samorzqdowych 

3 ustawy art. 5 us!. 1 pkt 2 z art. 244 ustaw/' osobach 
ustawy prawnych 

'" •.. 9 .... 1 g ... . 1.1 10.1 10.1.1 10.1.2 10.2 10.3 10." 10.5 

2020 1 390 074,00 1 390074,00 1 087459,20 7990 156,70 2 090 591,70 5899565,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0 ,00 0 ,00 6065777,00 1688 021,00 4 377 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 6 197063,00 15684,00 6181 379,00 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 

~ 
c;;-
-~ 

Strona II t g 



Informacje uzupelniaictce 0 wybranych kategoriach finansowych 

wtym: 

wtym: 

wtym: 

Wczesniejsza 
Splaty, 0 kt6rych Kwota sptata 
mowa w poz, 5.1, splala zoOOWictzar'l splala zobowi~ar'l ZObowi¥<lr'l wzroSlu(+)/spadku( zobowictzan, 

Wyszczeg61nienie wynikajctce Wydatki wymagalnych z lat zaliczanych do zacictgnietych po 
dokonywana w 

wyplaty z tytulu -) kwoty dlugu wytctczona z limitu 
wyfctcznie z tytutu zmniejszaictce dlug poprzednich, tytulu dfut nego - dniu 1 stycznia 

formie wydatku 
wymagalnych wynikajCJC8 z splaty 

zobowiCIZan jut X innych nit. w poz. kredyt i poiyczka x 2019 r. x por~en i operacji zobowictzan, 

zadctgnifi!!ych x 10.7.3 X bietctcegox gwarancji x niekasowych (m.in. dokooywana w 
umorzenia, r6Wice formie wydatk6w 

kursowe) budtetowych 

... 10.6 10.1 10.1.1 10.1.2 10.1.2.1 10.1 .2.1.1 10.1 ,3 10 .8 10.9 

2020 342335,00 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 

Informaeje uwane wtej cz~ wieIoIeIniej IlR910ZW flflafl5OWej. w IWm 0 speriien'" reIaqi okrriIonej w art. 2" 3 ustawy zostalWl automatyeznie wyoenerowane prle.l ~ wsbzalWl przez Minislta FllWlrISOw. 0 kl6rej mowa w §" uzt. I . "" podsI,.,.;e danyen hi$totyClnych oraz prognozowan)'Ch przez 
Je(Ino$Ikq zamort~ lerytolialnego. Aut~yczne wyIiclenla danych na podzlawie wartoki ~OI)'CZnych i prognozowanych przez jodnostk, sartlOtz4du lefYIOrialnegodol)'Cnl w szueg6Inokl taUe poz)'Cjl a.3 - a.3.11 PDl;y<:ji z sekcji 12-

~ _ poz.,qe oznaczone zymbolem"': ~ $iq All okrez prognozy kwoty <JIugu. ~ z art. 221 1151. 2 ustawy. Oktes len nie podlega wydkIteniu w stluaci pIanowanIa wydalkOw z tylutu niewymagarn)'d'1 poI~ I gwaranc:ji. W przypadku pia_ria W)'darkOw z Iytuiu ntewwmagalnych poI~eiI i gwarlnq; 
w C*fesie dlutszrm nit olues. "" kto){y z~n1eto oral. planuje zio: atci'"'~ ~ania dIu!ne, inf~ 0 W)'datkach z Iytukl niewymagarnycfl por1)ael'll gw~. wyttaezalllCydI pcna WSpOmniany okres. ",lety zamiric;i¢ w~iach do wieloletnlej prognozy r .. an5OWej. 
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Zal<lcznik Nr 2 do Uchwaty Nr XV.94.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2019 roku 

Wykaz przedsi~wzi~c do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2020 - 2023 

Jednostka Okres 

L.p. Nazwa i eel odpowiedzialna lub realizaeji t'!czne naklady 
Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 

limit 

koordynuj,!ca od do 
finansowe zobowiClzan 

1 Wydatki na przedsi~wzi~cia-og6tem (1.1+1.2+1.3) 25 730 375,20 7990156,70 6065777,00 6197063,00 4736387,00 24989383,7( 

1.' - wydatki biei:i\ce 4286802,20 2090591,70 1 688021,00 15684,00 0,00 3794296,7( 

1.b - wydatki maji\tkowe 21 443 573,00 5899565,00 4377 756,00 6181 379,00 4736387,00 21195087,OC 

Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiClzane z programami realizowanymi z 
1.1 udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1419074,00 1390074,00 0,00 0,00 0,00 1 390074,00 

2009.r. 0 finansach publicznych (Oz.U.Nr 157, poz.1240,z p6zn.zm.), z tego: 

1.1.1 - wydatki biezi\ce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 - wydatki maji\tkowe 1419074,00 1 390074,00 0,00 0,00 0,00 1 390 074,00 

Poprawa jakosci powietrza i ograniczenie niskiej 

1.1.2.1 
emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez URZljD GMINY 

2018 2020 1419074,00 1390074,00 0,00 0,00 0,00 1390074,00 
wymiam;lmodemizacjr; tr6def ciepla w BABOSZEWO 
indywidualnych gospodarstwach domoVl}'ch -

1.2 
Wydatki na programy. projekty lub zadania zwictzane z umowami partnerstwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
publiczno-prywatnego, z tego: 

1.2.1 - wydatki biezctce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,2.2 - wydatki maji\tkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne nii: wymienione w pkt 1.1 i 24311.301,20 6600082,70 6065777,00 6197063,00 4736387,00 23 599 309,70 
1.2),z !ego 

1.3.1 - wydatki biei:~ce 4286802,20 2090591,70 1 688021,00 15684,00 0,00 3794296,70
1 

~ 

~ 



1.3.1.1 Dowotenie uczni6w do szk6l-

1.3.1.2 Pneprowadzenie audytu wewn(}lrznego -

1.3.1.3 Konserwacja oswietJena uliczngo -

1.3.1.4 Odbieranie i zagospodarowanie odpad6w 
komunalnych ns terenie Gminy Baboszewo -

1.3.2 - wydatki maj"tkowe 

1.3.2.1 
Budowa sieci wodocicl9owej i kanalizacyjnej w 
Brzesciu -

1.3.2.2 przebudowa drog; gminnej Nr 300121W Zbyszyno-
Brzescie Nowe -

1.3.2.3 
Przebudowa drog; gminnej Nr 300144Ww 
Cieszkowie Kaloni; -

Przebudowa dr6g gminnych oraz budowa 

1.3.2.4 
kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego w 
8abo5zewie na osiedlu Topa/owa - be/ona (uf. 
Top% wa, KwiatowB, Zacisze)-

1.3.2.5 
przebudowa drag; gminnej Nr 300184W 
Dziektarzewo - Goszczyce Poswi~tne -

1.3.2.6 
Przebudowa drag; gminnej Nr 300155W w 
Ga/ominie -

1.3.2.7 
Przebudowa dragi gminnej Nr 300173W Pawfowo -
Budy Radzyminskie -

1.3.2.8 
przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w 
Rybitwach -

~ 
~ 

URZlJD GMfNY 
2019 2020 560000,00 

BABOSZEWO 

URZlJD GMfNY 
2019 2020 18824,20 

BABOSZEWO 

URZlJD GMfNY 
2019 2022 587978,00 

BABOSZEWO 

URZlJD GMfNY 2019 2021 3120000,00 
BABOSZEWO 

20 024 499,00 

URZlJD GMfNY 
2019 2022 129999,00 

BABOSZEWO 

URZlJD GMfNY 
2016 2023 3595027,00 

BABOSZEWO 

URZlJD GMfNY 
201 7 2020 717200,00 

BABOSZEWO 

URZIjD GMfNY 
2015 2022 2224996,00 

BABOSZEWO 

URZlJD GMfNY 
2020 2022 831021,00 

BABOSZEWO 

URZlJD GMfNY 
2019 2020 378413,00 

BABOSZEWO 

URZlJD GMfNY 2020 2022 1071100,00 
BABOSZEWO 

URZlJD GMfNY 
2019 2021 506992,00 

BABOSZEWO 

280000,00 0,00 0,00 0,00 280000,00 

2570,70 0,00 0,00 0,00 2570,70 

188021,00 188021,00 15684,00 0,00 391726,00 

1620000,00 1 500000,00 0,00 0,00 3120000,00 

4509491,00 4377 756,00 6181 379,00 4736387,00 19805013,00 

10000,00 0,00 100000,00 0,00 110000,00 

100000,00 1146393,00 1095027,00 1 236387,00 3577807,00 

692600,00 0,00 0,00 0,00 692600,00 

1528500,00 400000,00 236352,00 0,00 2 164 852,00 

31 021,00 0,00 800000,00 0,00 831 021,00 

350000,00 0,00 0,00 0,00 350000,00 

71100,00 0,00 1000000,00 0,00 1 071 100,00 

0,00 491363,00 0,00 0,00 491363,00 



1.3.2.9 Przebudowa drog; gminnej Nr 300160W w URZljD GMINY 
2020 2022 837270,00 37270,00 0,00 800 000,00 0,00 837270,00 Dlutniewie - BABOSZEWO 

1.3.2.10 przebudowa drog; gminnej Nr 300145W (elacji URZljD GMINY 
2021 2023 530000,00 0,00 30000,00 0,00 500000,00 530 000,00 Cieszkowo K% nia - Kielki - Rzewin - BABOSZEWO 

1.3.2.11 przebudowa drog; gminnej Nr 300158W relaeji URZljD GMINY 
2021 2023 630 000,00 0,00 30000,00 0,00 600 000,00 630 000,00 Jarocin - Oluin;ewo - BABOSZEWD 

1.3.2.12 
przebudowa budynku Osrodka Zdrowia w URZljD 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 potrzeby URZljD GMINY 

2019 2020 169000,00 169000,00 0,00 0,00 0,00 169 000,00 
lokal; socjalnych w Kroscinie - BABOSZEWO 

1.3.2.14 Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej URZljD GMINY 
2015 2020 508281,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 w Baboszewie - BABOSZEWO 

1.3.2.15 Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruklury URZljD GMINY 
2016 2023 4 000 100,00 100 000,00 1000 000,00 1000 000,00 1900 000,00 4 000000,00 

rekreacyjnej w Baboszewie - BABOSZEWO 

1.3.2.16 Rewilafizacja gminnego parku podworskiego w URZljD GMINY 
2016 2021 320 100,00 70 000,00 250000,00 0,00 0,00 320000,00 

Oziektarzewie z utworzeniem przysfani kajakowej - BABOSZEWO 

1.3.2.17 Budowa budynku zap/eeza sportowego w URZIjD GMINY 
202 1 2023 530000,00 0,00 30000,00 0,00 500 000,00 530 000,00 

Baboszewie - BABOSZEWO 



Objasnienia wartosci przyj~tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Baboszewo 

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy 0 finansach publicznych Wieloletn i~ Prognozq Finansow~ Gminy 

Baboszewo obj~to okres od 2020 do 2023 roku. 

Okres obj~ty Wieloletniil Prognozil Finansowil nie moie bye krotszy nii okres, na jaki przyj~to limity 

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

stanowiilca element WPF Sporzildzona jest na okres, na ktory zaciilgni~to lub zamierza si~ zaciilgnile zobowiilzanie. 

W zwiilZku z powyiszym z powodu planowanego do zaciilgni~cia w 2020 roku zobowiilzania w kwocie 4 900 000 zl i 

planowanej sptaty przez okres 3 kolejnych lat, a takie okreslenia Iimit6w zobowi~zan 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 okreslae dla kaidego roku objE:tego prognOZq co najmniej : 

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

2) dochody majiltkowe, w tym dochody ze sprzedaiy majiltku oraz wydatki majiltkowe; 

3) wynik budietu; 

4) przeznaczenie nadwyiki al bo sposob sfinansowania deficytu; 

5) przychody i rozchody budietu z uwzgl~dnieniem dlugu zaciilgni~tego oraz planowanego do zaciilgni~cia; 

6) kwoty wydatkow bieiilcych i majiltkowych wynikajilcych z limit6w wydatk6w na planowane i realizowane 

przedsi~wzi~cia. 

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

l 

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

2023 podaje siE: objasnienia do wartosci przyjE:tych w WPF w poszczeg61nych kategoriach dochod6w i wydatk6w. 

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

kwartat 2019 roku przy uwzglE:dnieniu wskainikow sredniorocznej dynamiki wzrostu cen towar6w i uslug 

konsumpcyjnych t.j. - 2,5%, w poszczeg61nych kategoriach dochodow i wydatkow. 

1. Dochody ogolem stanowiq kwot~ 38 765 554 zt, z tego: 

1.1. Dochody bieiace na rok 2020 ustalono w kwocie 37 326 480 zt. 

Przyj~to takie plany dotacji celowych na sfinansowanie zadan zleconych gminom z zakresu administracji 

rzqdowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urz~du Wojew6dzkiego w Wa rszawie NrWF-1.3111.24.15.2019 z dnia 

23 paidziernika 2019 roku ora z pismem Krajowego Biura Wyborczego DelegalUra w Ciechanowie Nr DCI-3112-

52/19 z dnia 22 paidziernika 2019 roku. 

W budiecie przyj~to wysokosc subwencji na rok 2020 oraz plan podatku doc hod owego od osob fizycznych zgodnie 

z pismem Ministra Finans6w Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 paidziernika 2019 r. 



Pozos tate dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochod6w za okres od stycznia do paidziernika 

2019 roku przy prognozowaniu planowanych wptyw6w za okres listopad - grudzien 2019 roku uwzgl~dniajqc 

polityk~ lokaln. w tym zakre5ie. 

1.2. Doehodv majatkowe na rok 2020 u5talono na kwote 1439 074 zl, 

Dotyez. one planowanyeh wptywaw w kwoeie 20 000 zl z przek5ztalcenia prawa uiytkowania wieezystego w prawo 

wlasnosci gruntaw zabudowanyeh na eele mieszkaniowe w prawo wlasnosei. Kwota 1419074 zl dotyezy 

planowanej do uzyskania dotacji celowej w ramach program6w finansowanych z udziatem srodk6w europejskich 

oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy na realizacj~ przedsi~wzi~cia pn. "Poprawa 

jakosci powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymian~/modernizacj~ ir6det 

ciepta w indywidualnych gospodarstwach domowych" 

2. Wydatki ogolem stanowi~ kwot~ 43349870,1, 'tego: 

2.1 Wydatki biei.ee w kwocie 36857 255 ,I przeznaeza si~ na realizaej~ zadan statutowyeh jednostek 

budietowyeh - 7241736,25 zl, na wyplat~ wynagrodzen i poehodnych od wynagrodzen przeznacza si~ -

17337415,75 zl. W 2020 roku planuje si~ wzrost plac 0 106% czyli wzrost placy minimalnej z kwoty 2250 zl do 

kwoty 2600 zl. Ponadto zaplanowano srodki na wyplaty nagrad jubileuszowych i wzrost 0 1% dodatkaw 

staiowych. W budiecie planuje siE: r6wniez dotacje na zadania biezqce udzielane w postaci dotacji podmiotowej 

oraz dotacji udzielanych w trybie art. 221 ustawy 0 poiytku publicznym i wolontariacie w kwocie 160 000 zl. 

Na swiadczenia na rzecz os6b fizycznych zaplanowano srodki w kwocie 11877 323 zt. Wydatki na programy 

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

zaplanowano srodki w kwocie 60 480 zl na realizacj~ projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

dzialanie 3.1. Dzialania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych POPC 2014 - 2020. Wydatki na 

obslug~ dlugu w kwocie 10300 zl dotycz'l odsetek od po;yczek zaci'lgni~tych w 2016 i 2017 roku 

2.2, Wydatki maj.tkowe stanowia 6 492 613 zI: 

Na wydatki maj'ltkowe przeznacza si~ kwoty zgodnie z przyj~tymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi 

i przedsi~wzi~ciami obj~tymi WPF 

Wydatki maj'ltkowe Przedsh:;:wzi~cia 

2020 6492615 5899565 

2021 4860872 4377 756 

2022 6181379 6181379 

2023 5220855 4736387 

W ramach przedsi~wzi~c wykazanych w zalqczniku Nr 2 do uchwaty w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Baboszewo wykazano przedsi~wzi~cia i kwoty wynikajqce z zawartych um6w lub planowanych do realizacji 

przed s iE:wzi~c, w tym: 



Wydatki na programYJ projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udzialem srodkow, 

o ktorych mowa wartS ust.l pkt 2 i 3 ustawy 1 dnia 27 sierpnia 2009r. 0 finonsach pub/icznych: 

wydatki majatkowe: 

- Poprawa jakosci powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminny Baboszewo poprzez 

wymian~/modernizacj~ ir6det ciepta w indywidualnych gospodarstwach domowych - okres realizacji 2018 • 2020, 

w tym limit na 2020 rok -1390074 zl. 

Wydatki na programy, projekty tub ladania pOlostale: 

wydatki bieiace : 

• Dowoienie uczni6w do szk61- limit na 2020 rok - 280 000,00 zt, 

- Odbieranie i zagospodarowanie odpad6w komunalnych na terenie Gminy Baboszewo" - limit na 2020 rok -

1620000 zl, limit na 2021 rok -1500000 zt. 

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

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

wydatki majatkowe: 

- Budowa sieci wodoci~gowej i kanalizacyjnej w Brzesciu - okres realizacji 2019 - 2022, w tym limit na 2020 -

10 000 zl, na 2022 - 100 000 zt 

- Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszno-Brzescie Nowe, realizacja 2016 - 2023, w tym limit na 2020 -

100000 zt, limit na 2021- 1146 393 zt, limit na 2022 -1 095 027 zt, limit na 2023 - 1 236 387 zl 

- Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii, realizacja 2017 - 2020, limit na 2020 - 692 600 zt, 

- Przebudowa dreg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i o5wietlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu 

Topolowa-Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze) realizacja 2015 - 2022, limit na 2020 - 1528 500, limit na rok 

2021- 400 000 'I, limit na 2022 - 236 352 ,t, 

- Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo - Gos,czyce Poswi~tne, okres realizacji 2020 - 2022, limit 

na 2020 - 31021 zt, limit na 2022 - 800000 ,t, 

- przebudowa drogi gminnej Nr 3D0155W w Galominie - okres realizacji 2019 - 2020, limit na 2020 - 350 000 zt, 

- Pr,ebudowa drogi gm innej Nr 300173W Pawlowo - Budy Rad,ymiriskie, okres realizacji 2020 - 2022, limit na 2020 

- 71100 ,t, limit na 2022 -1000000,1, 

- Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach, okres reali,acj i 2019 - 2021, limit na 2021- 491363,1, 

- Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dtuiniewie, okres reali,acji 2020 - 2022, limit na 2020 - 37 270, limit n 

2022 - 800 000 zt, 

- Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacj i Cieszkowo Kolonia - Kietki - Rzewin, okres realizacji 2021 - 2023, 

limit na 2021- 30 000 zt, limit na 2023 - 500 000 ,t, 

- Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dtuiniewo, okres realizacji 2021 - 2023, limit na 2021 -

30000 zl, limit na 2023 - 600 000 ,I, 



- Przebudowa budynku Osrodka Zdrowia w Baboszewie, okres realizacji 2019 - 2022, limit na 2020 - 850000 zf, 

limit na 2021- 1 000 000 zf, limit na 2022 -1150 000 zt, 

- Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Kroscinie, okres rea lizacj i 2019 - 2020, lim it 

na 2020 - 169 000 zt, 

- Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Baboszewie, okres realizacji 2015 - 2020, limit na 2020 -

500000 zt, 

- Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie, okres realizacji 2016 - 2023, limit 

na 2020 -100 000 zf, limit na 2021- 2022 -1 000 000, limit na 2023 - 1900000 zt, 

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

2016 - 2021, limit na 2020 -70 000 zf, limit na 2021- 250 000 zt, 

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

na 2023 - 500 000 zt. 

3. Wynik budzetu 

W roku 2020 r6Znica mi~dzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budzetu gminy w wysokosci 4584 316 zt, 

kt6ry lOstanie pokryty przychodami pochodzqcymi z planowanego do zaciqgni~cia kredytu w kwocie - 3 436 003 zt 

oraz nadwyiki budietowej powstatej z niewykorzystanych srodk6w pieni~inych, 0 kt6rych mowa wart. 217 ust. 2 

pkt 8 ustawy 0 finansach publicznych w kwocie 1148313 zt (srodki otrzymane w 2019 roku na realizacj~ 

przedsi~wzi~c inwestycyjnych w ramach Funduszu Dr6g Samorzqdowych) 

4. Przychody budzetu 

W roku 2020 zaplanowano przychody budietu w wysokosci 4926 651 zt z przeznaczeniem na pokrycie deficytu 

budietowego w kwocie 4584 316 zt oraz na rozchody (sptaty poiyczek) w kwocie 342 335 zl. przychody z 

planowanego do zaciqgni~cia kredytu stanowiq kwot~ 3778338 zt oraz nadwyika z poprzednich budietow, a 

dotyczy niewykorzystanych srodkow pieni~inych, 0 kt6rych mowa wart. 217 ust. 2 pkt 8 (srodki Funduszu Drog 

5amorzqdowych). W latach 2021- 2023 nie planuje si~ przychodow budietu. 

5. Rozchody budzetu 

W latach 2020 - 2023 wyst~pujq rozchody (sptaty rat poiyczki w zaciqgni~tej w 2017 roku ) oraz sptaty rat kredytu 

planowanego do zaciqgni~cia w 2020 roku. 

W poszczegolnych latach obj~tych Wieloletniq Prognozq finansowq planuje si~ nast~pujqce kwoty rozchod6w: 

- 2020 - 342 335 zt, 

- 2021- 1 200000 zt, 

- 2022 -1 700 000 zt, 

- 2023 - 878 338 zt 

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

pokrycia rozchod6w zgodnie z harmonogramem sptat zobowiqzan finansowych, 

PR7.FW ) 


