
    UCHWAŁA NR ……./……/……    PROJEKT 
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 
Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 1 888 565,41 zł, z tego o 110 656,71 zł 
dochody bieżące i 1 777 908,70 zł dochody majątkowe.  
 
Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 561 045,84 zł.  

Zmiana planu łącznych wydatków to częściowo wzrost wydatków bieżących o kwotę 
o 149 556,71 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o 2 411 489,13 zł.   

Zwiększa się również planowane przychody - z tytułu pożyczek o kwotę 806 160 zł, w 
związku z realizacją wieloletniej inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Białobrzegi – etap II”.  102 000 zł, a finansowanie deficytu wolnymi środkami 
zmniejsza się o 133 679,57 zł. Planowane wolne środki z lat ubiegłych po wprowadzonych 
zmianach wynoszą 782 255,43  zł. 
 
Na skutek zmian planu dochodów, wydatków i przychodów, zwiększa się planowany deficyt 
budżetowy o 672 480,43 zł do kwoty 2 018 725,43 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 0,38 p.p.   
W informacjach uzupełniających zaktualizowano informacje wynikające ze zmian w wykazie 
przedsięwzięć.  
 
Lata 2018 – 2045 
 
Rozszerzony został okres wieloletniej prognozy finansowej do 2045 r. (poprzednio do 
2027r.). Związane jest to z realizacją wieloletniej inwestycji „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” na który Gmina otrzymała dofinansowanie 
ze środków unijnych na łączna kwotę 15 005 430,17 zł. Środki te będą stopniowo wpływały 
do budżetu w latach 2017-2020 w kwotach: 2017 r.  -1 585 968,70 zł, w 2018 r. w kwocie 
5 964 205 zł, w 2019 r. – 5 964205 zł, w 2020 r. – 1 491 051,47 zł.  
W celu realizacji zadania niezbędne będzie zaciągnięcie pożyczki w wysokości 8 436 835 zł 
zaciąganej stopniowo w latach 2017 – 2020. Okres spłaty przewiduje się na lata 2021-2045.  
Spłata zadłużenia i odsetek jest na poziomie bezpiecznym dla gminy, nie zostały 
przekroczone dopuszczalne wskaźniki w tym zakresie.  
Prognozowane dochody i wydatki na lata wydłużenia dotychczasowej wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2028-2045 zostały zaplanowane na dotychczasowych zasadach tj. coroczny 
wzrost o ok. 1 %. Stosowanie wyższych wskaźników jest obarczone dużym ryzykiem błędu.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 Przedsięwzięcia  
 
Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 
gminie Białobrzegi – etap II”, które realizowane jest w latach 2016-2020 (w 2016 r. 
realizowane było jako zadanie jednoroczne – część zadania). Łączne planowane nakłady na to 
zadanie planuje się na kwotę 23 756 929,66 zł (kwota netto). Realizację zadania zaplanowano 
w formie udzielania dotacji dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz częściowo wydatki 
będą ponoszone bezpośrednio z budżetu gminy.  
Wprowadzono zmiany w limicie wydatków na 2017 r, które w uchwale budżetowej jako 
zadania inwestycyjne realizowane w 2017 będą miały zmienione plany wydatków. 
Zaktualizowano limit zobowiązań który jest konsekwencją planowanego zwiększenia 
wydatków i zawartych już umów.  
 


