
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. 
60, poz. 125, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475 oraz poz. 1537. 



Objaśnienia 
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej z podziałem na poszczególne lata:  
 
Zmniejsza się okres objęty prognozą z 2017-2045 na 2017 – 2032 z powodu skrócenia okresu 
spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki.  
Rok 2017 
Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 1 083 948,82 zł, z tego zwiększa się 
planowane dochody bieżące o 483 126,07 zł i zmniejsza się planowane dochody majątkowe o 
1 567 074,89 zł (dotacja inwestycyjna na projekt z powodu przesunięcia na rok 2018 
rozpoczęcia jego finansowej realizacji). 
 
Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 2 460 264,67 zł.  

Zmiana planu łącznych wydatków to częściowo wzrost wydatków bieżących o kwotę 
o 242 591 zł i zmniejszanie wydatków majątkowych o 2 702 855,67 zł (rozpoczęcie 
inwestycji przesunięte na 2018 r.)   

Rezygnuje się z zaciągnięcia pożyczki w kwocie 806 160 zł i kredytu w kwocie 850 000 zł. 
Zwiększeniu ulegają wolne środki zaangażowane w finansowanie deficytu (o 467 845,85 zł).  

Na skutek zmian deficyt budżetu zmniejsza się o 1 376 315,85 zł i wg planu będzie wynosił 
1 317 998,92 zł.  

Na skutek wprowadzonych zmian zwiększył się wskaźnik dochodów bieżących 
powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, 
do dochodów budżetu (wskaźnik jednoroczny) o 0,76 p.p.   
 
Lata  2018-2020 
 
Planowana do zaciągnięcia pożyczka w roku 2017 w kwocie została przesunięta na rok 2018 
(w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia unijnego powodującego 
powstanie deficytu). Pożyczki na to przedsięwzięcie będą zaciągane w latach 2018-2020 w 
łącznej kwocie 8 436 835 zł (kwota bez zmian). Skrócony zostaje okres spłaty z lat 2021-
2045 na lata 2021-2032.  
Zmieniono kwoty wydatków majątkowych w formie dotacji oraz zmniejszono wartość 
wydatków majątkowych objętych limitem na skutek zmiany w Wykazie przedsięwzięć.  
 
Przedsięwzięcia  
 
Zmniejszono limit wydatków w 2017 r. na przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” – zwiększenie limitu na 2018 r.  
Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Mój Rynek – przebudowa targowiska miejskiego w 
Białobrzegach, etap II”. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. Planowane zakłady 
1 963 050,45 zł (w tym dofinansowanie ze środków unijnych 999 999 zł). Dofinansowanie 
zgodnie z umową wpłynie w 2019 r.  
Zwiększono nakłady, limit wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia „Budowa 
nowych sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach” o 
37 000 zł – w związku z dodatkowymi pracami zabezpieczenia przeciwpożarowego. 


