
Objaśnienia 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej z podziałem na poszczególne lata:  

Rok 2016 

Zwiększa się dochody ogółem o  kwotę 990 776,84 zł i zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 

1 152 824,00 zł.  

Zmiana dochodów wynika ze zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 990 776,84 zł 

(z tego z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne w zakresie opieki społeczne oraz zwrot 

funduszu sołeckiego za 2015 r.) oraz majątkowych o 20 721,28 zł z tytułu zwrotu wydatków 

funduszu sołeckiego za 2015 r.  

Zmiana planu łącznych wydatków to częściowo wzrost wydatków bieżących o kwotę 

1 125 302,56 zł (w tym realizacja zadań zleconych i własnych 964 162 zł) i zmniejszenie 

wydatków majątkowych o kwotę 86 464,92 zł. 

 

Na skutek powyższych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu za 2016 r. o 

141 325,88 zł i wyniesie 1 671 039,97 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty z wolnych 

środków. Planowane wolne środki z lat ubiegłych po wprowadzonych zmianach wynoszą 

1 407 595,12  zł. 

 

Rok 2017 

W związku z ustaleniem harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa nowych 

sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka” zwiększa się kwota wydatków 

na inwestycje rozpoczęte. 

 

 

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF:  

Zwiększa się plan wydatków na zadania przesunięte do realizacji na 2017 i 2018 r. tj.  

- wydatki bieżące - plan zagospodarowania przestrzennego  na lata 2017 i 2018,  

- zadanie inwestycyjne „Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia 

Puchatka” - zmiana proporcji realizacji w 2016 i 2017 r.;  Zwiększono po przetargu wartość 

zadania „Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2” o 149 000 zł. Zwiększone 

wydatki nastąpią w 2017 r. 

 

Zaktualizowano limity zobowiązań na zadania: „Budowa sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 

2 w Białobrzegach”, „Kompleksowa modernizacja oświetlenia na terenie gminy Białobrzegi”,  

„Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach” na 

skutek zwiększenia łącznych nakładów,  zawarcia kolejnych umów na realizację tych zadań 

oraz zmian w planach wydatków na 2016 r.   

 


