
UCHWAŁA NR ……./……/…… 
RADY MIASTA I GMINY  BIAŁOBRZEGI 

z dnia ……………. r. 
 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi 
 
           

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia  27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.1)  uchwala się, co 
następuje: 
 
 
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi   
zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały: 

1) Załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”; 
2) Załącznikiem Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”.  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 
191. 



Objaśnienia 
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej z podziałem na poszczególne lata:  
 
Rok 2017 
Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 17 000 zł.  

Zmiana planu łącznych wydatków to częściowo wzrost wydatków bieżących o kwotę o 33 
600 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 50 600 zł.   

Zmniejsza się również planowane przychody - z tytułu pożyczek o kwotę 102 000 zł, a 
finansowanie deficytu wolnymi środkami zwiększa się o 85 000 zł. Zmniejszone przychody 
powodują zmniejszenie planowanej kwoty długu na koniec 2017 r.  o 102 000 zł – kwota 
długu będzie wynosić 5 607 214 zł.  
Na skutek powyższych zmian zmniejsza się planowany deficyt o 17 000 zł, do kwoty 1 346 
245 zł.  Planowane wolne środki z lat ubiegłych po wprowadzonych zmianach wynoszą 915 
935  zł. 
 
Na skutek wprowadzonych zmian zmniejszył się wskaźnik dochodów bieżących 
powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do 
dochodów budżetu (wskaźnik jednoroczny) o 0,09 p.p.   
W informacjach uzupełniających zaktualizowano informacje wynikające ze zmian w wykazie 
przedsięwzięć.  
 
Lata 2018 – 2027 
 
W związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów z tytułu pożyczek w 2017 r. 
zmniejszają się planowane na lata 2020-2027 rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz 
planowane kwoty długu w latach 2018-2026. Na skutek tych zmian zmniejszają się wskaźniki 
planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (z włączeniami i bez włączeń) w granicach 
0,01-0,06 p.p.   
 
W latach 2018-2020 zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w 
art. 243, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy o 0,03 p.p. i 
wynosi odpowiednio 7,64 %, 7,47 % i 6,73 %.  
 
Przedsięwzięcia  
 
Wprowadzono zmiany w limicie wydatków na 2017 r. i limitach zobowiązań przedsięwzięć, 
które w uchwale budżetowej jako zadania inwestycyjne realizowane w 2017 będą miały 
zmienione plany wydatków tj. przedsięwzięcie „Budowa nowych sal przy Publicznym 
Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach” i „Termomodernizacja budynku 
Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach”.  Aktualizacja 
limitu zobowiązań jest również konsekwencja zawartych już umów.  
 


