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ZARZĄDZENIE NR 37/2017 

WÓJTA GMINY GZY 

z dnia 14 listopada 2017r. 

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Wójt Gminy zarządza, co następuje: 

§1. 

1. 	Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić: 
1) Radzie Gminy Gzy; 
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania. 

2. 	 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2017 
Wójta Gminy Gzy 
z dnia 14 listopada 2017r. 
w sprawie projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gzy 

PROJEKT 

UCHWALANR ••• 

RADY GMINY GZY 

Z dnia .••.•• 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 

Na 	 podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017r., poz. 2077) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) Rada Gminy uchwala: 

§ 1. 

1. 	 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gzy na lata 2018-2027 zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. 	 Określa się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. 	 Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. 

§ 2. 

Upoważnia się Wójta Gminy Gzy do zwiększenia zobowiązań: 

1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym 

w § 1. ust 2; 

2) 	 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 

płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 600.000,00 zł. 

§ 3. 

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów o których mowa w § 2 

pkt 2 w ramach kwoty 250.000,00 zł. 



§4. 


Traci moc Uchwała Nr XXI/l02/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy z późniejszymi zmianami. 

§s. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. 

Przewodniczący 

Rady Gminy 



e e 

<,-

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) 

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie 
Wieloletnij Prognozy Finansowej Gminy Gzy 

Wyszczególnienie Dochody ogółem x Dochody bieżące x 

Lp 1 11 

Wykonanie 2015 11 216 364,74 10 995 703,39 

Wykonanie 2016 14 295001,23 14 203020,94 

Plan 3kw, 2017 15 0 86 738,92 14 82 8 423,09 

Wykonanie 2017 15572 334,2 8 15342 01 8,45 

201 8 14 403650,69 14 30 3650,69 

2019 15394 169,00 14 927 000,00 

2020 15 1 8 8  000,00 151 8 8  000,00 

2021 15430 000,00 15430 000,00 

2022 15 584 000,00 15 584 000,00 

2023 15 584 000,00 15 584 000,00 

2024 15 584 000,00 15584 000,00 

2025 15 584 000,00 15 584 000,00 

2026 15 584 000,00 15584 000,00 

2027 15584 000,00 15584 000,00 

dochody z tytułu 
udziału we 
wpływach z 

podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

111 

1 490 144,00 

1 871 392,00 

1 7 87 555,00 

1 7 87 555,00 

1 647 096,00 

1 730 000,00 

1 743000,00 

1 816 000,00 

1 845000,00 

1 845000,00 

1 845000,00 

1 845000,00 

1 8 85000,00 

1 8 85000,00 

w tym: 

w tym: 

dochody z tytułu 
udziału we 

Podatki i opiaty 3)wpływach z 
podatku z podatku od 

dochodowego od nieruchomości 

osób prawnych 

11<2 ,<,"3 1-1.3.1 

200,00 1 8 84 200,00 566 001,01 

4 515,46 2 01 8 390,16 621 901,66 

2 000,00 2 016 247,00 627 667,00 

2 000,00 2 016 247,00 627 667,00 

5000,00 2 054 534,00 640 690,00 

3000,00 2 070 000,00 646 000,00 

3000,00 2 090 000,00 655000,00 

3000,00 2 110 000,00 662 000,00 

3000,00 2 131 000,00 662 000,00 

3000,00 2 131 000,00 662 000,00 

3000,00 2 131 000,00 662 000,00 

3000,00 2 131 000,00 662 000,00 

3000,00 2 131 000,00 662 000,00 

3000,00 2 131 000,00 662 000 ,00 

z tego 

w tym: 

z tytułu dotacji i 
Dochody ze sprzedaży z tytułu dotacji 

z subwencji środków oraz środków 
ogólnej przeznaczonych maJątkowe x majątku x przeznaczonych 

na cele bieżące na inwestycje 

1.1.4 11<5 1<2 '"21 U<2 

4 701 206,00 2 532 042,96 220 661,35 0,00 220 661,35 

4 944 1 80,00 3066 724,58 91 9 80,29 10 610,00 81 370,29 

5241 805,00 5633112,09 258 315, 83 2 8  000,00 230 315, 83 

5241 805,00 6 146 707,45 230 315, 83 0,00 230 315, 83 

5345140,00 5125960,69 100 000,00 100 000,00 0,00 

5360 000,00 5593 800,00 467 169,00 0,00 467 169,00 

5415000,00 5 802 000,00 0,00 0,00 0,00 

5470 000,00 5 8 80 000,00 0,00 0,00 0,00 

5525000,00 5900 000,00 0,00 0,00 0,00 

5525000,00 5900 000,00 0,00 0,00 0,00 

5525000,00 5900 000,00 0,00 0,00 0,00 

5525000,00 5900 000,00 0,00 0,00 0,00 

5525000,00 5900 000,00 0,00 0,00 0,00 

5525000,00 5900 000,00 0,00 0,00 0,00
-----
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b udzetowego oraz co naJmmeJ trzech kolejnych lat W sytuacji dłuzszego okresu prognozowania fjnan o wzar stosuje się takze dla lat 2) Zgodnie z art, 227 ustawy z. dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2013 L poz. 885 l paź. zm.) zwanej dalej .ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres rok.u 

wykraczających poza minimalny (4 letni) okfes prognozy, wynikający z art. 227 ustawy 
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkICh podatków i opłat pobieranyCh przez Jednostki s a morządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych 
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z tego: 

w tym: 

w tym: w tym: 
-----

w tym 
-------

na spłatę przejętych 
odsetki i dyskonto 

zobowiązań 
podlegające

gwarancje i samodzielnego 
wylączeniu z limitu 

poręczenia publicznego zakładu 
spłaty zobowiązań, o 

Wyszczególnienie Wydatki ogółem x podlegające opieki zdrowotnej wydatki na obsługę którym mowa w arl odselki i dyskonto Wydatkiprzekształconego na podlegająceZ tytułu poręczeń i wyłączeniu z limitu zasadach określonych długu x odsetki i dyskonto 243 ustawy, w 
wyłączeniu z limitu majątkowex 

Wydatki bieżące x gwaranCJi x spłaty zobowiązań, w przepisach o określone w art 
terminie nie dłuższym 

spłaty zobowiązań, o 
O którym mowa w dZiałalności 

niż 90 dni po 

243 ust l ustawy x zakończemu którym mOwa w arl, 

art. 243 ustawy x leczniczej, w 
programu, projektu lub 243 ustawy, z tytułu 

wysokości w jakiej nie 
zadania i otrzymaniu zobowiązań 

podlegają 
refundacji z tych zaciągniętych na 

sfinansowaniu dotacją 
środków (bez odsetek wkład krajowy x 

z budżetu państwa 4) i dyskonta od 
zobowiązań na wkład 

krajowy) x 

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3,1 2.U.U 2.1.3.1.2 2.2 

Wykonanie 2015 10 907 508,83 10 296 860,11 0,00 0,00 0,00 93 563,37 93 563,37 0,00 0,00 610 648,72 

Wykonanie 2016 13 603 341,46 12 927 438,15 0,00 0,00 0,00 81 429,81 81 429,81 0,00 0,00 675 903,31 

Plan 3 kw. 2017 15 230 546,92 14346 974,45 0,00 0,00 0,00 106 500,00 106 500,00 0,00 0,00 883 5 72,47 

Wykonanie 2017 15 436 798,81 14716 798,81 0,00 0,00 0,00 93 500,00 93 500,00 0,00 0,00 720 000,00 

2018 16 331 819,69 13 866 541,91 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 2 465 277,78 

2019 14 502 000,00 14012 000,00 0,00 0,00 x 122 000,00 122 000,00 0,00 0,00 490 000,00 

2020 14642 000,00 14 128 000,00 0,00 0,00 x 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 514000,00 

2021 14 930 000,00 14 270 000,00 0,00 0,00 x 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 660 000,00 
--------

2022 15 144000,00 14424000,00 0,00 0,00 x 67 500,00 67 500,00 0,00 0,00 720 000,00 

2023 15 109 000,00 14424 000,00 0,00 0,00 x 53 000,00 5 3  000,00 0,00 0,00 685 000,00 

2024 15 059 000,00 14424000,00 0,00 0,00 x 37 500,00 37 500,00 0,00 0,00 635 000,00 

2025 15 234 000,00 14424000,00 0,00 0,00 x 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 810 000,00 

2026 15 234000,00 14424 000,00 0,00 0,00 x 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 810 000,00 

2027 15 484000,00 14424000,00 0,00 0,00 x 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 l 060 000,00 

4) W pozyCJI wykazuje się kwoty dla lat bUdżetowych 2013-20'18, 
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..... z tego: 

w tym' w tym: w tym: w tym: 

PrzychodyWyszczególnienie Wymk budżetu x 

budżetuX 

Lp 

Wykonanie 2015 


Wykonanie 2016 


Plan 3 kw, 2017 


Wykonanie 2017 


2018 


2019 


2020 


2021 


2022 


2023 


2024 


2025 


2026 


2027 


3 

308 855,91 

691 659,77 

-143808,00 

135 535,47 

-1 928 169,00 

892 169,00 

546 000,00 

500 000,00 

440 000,00 

475 000,00 

525 000,00 

350 000,00 

350 000,00 

100 000,00 

4 

277 966,02 


231 821,93 


543808,00 


264 464,53 


2 367 169,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


Nadwyżka 
budżetowa z lat 

ubiegłych x 

Wolne środki, o 
na pokrycie deficytu których mowa w 

budżetu x art, 217 ust.2 pkt 6 

ustawy x 

na pOkrycie deficytu 

budżetu x 

4,1 4,1,1 4.2 4.21 

0,00 0,00 277 966,02 0,00 

0,00 0,00 231 821,93 0,00 

0,00 0,00 543808,00 143808,00 

0,00 0,00 264 464,53 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Kredyty, pożyczki, 
emisja papierów 

wartościowych x 

4,3 

0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


2 367169,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


na pokrycie deficytu 

budżetu x 

Inne prZYChody 
niezwiązane z na pokrycie deficytu 

zaciągnięciem budzetu x 
5)długu x 

4,3,1 4,4 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 


1 928 169,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4,4,1 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5) W pozycji wykazuje SIę w szczególnOŚCI kwOty przychodów z tytułu prywatyzagi majątku oraz spłaty potyczek udzielonych ze środków Jednostki 
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Wyszczególnienie 
Rozchody 

budżetu x 

Spłaty rat 
kapitałowych 

kredytów i 
pożyczek oraz 

wykup papierów 

wartościowych x 

łączna kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń z limitu 
spłaty zobowiązań, 
o którym mowa w 

art. 243 ustawy x 

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń 
określonych w ar!. 

243 usl. 3 ustawy x 

kwota kwota 
przypadających na przypadających na 

dany rok kwot dany rok kwot 
ustawowych ustawowych 

wyłączeń wyłączeń innych 
określonych w art. określone w art. 

ust. 3a 243 ustawy 6) x 

Inne rozchody 
niezwiązane ze 

spłatą długu 

Kwtota długu x 

Kwota 
zobowiązań 

wynikających z 
przejęcia przez 

jednostkę 
samorządu 

terytorialnego 
zobowiązań po 
likwidowanych 

przekształcanych 
jednostkach 

zaliczanych do 
sektora finansów 

publicznych 

6) W pozyCji wykazuje się w szczególnoSci wyłączeoia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. Q zmianie niektórych ustaw w związk.u z realizaCją ustawy budZetowej (DzU pol 1456 oraz l 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych 
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększel'H<l o nadwyŻkę budzetową lIst ubiegłych, zgodnie z art 242 ustawy 
8) Pomniejszeme wydatków biezących, zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŻeiowt!j, dotycz  lat 2013 2015 

_-..._ '"""".,..-  

Relacja zrównoważenia wydatków 
bieżących, o której mowa w art. 242 

ustawy 

Różnica między 
dochodami 
bieżącymi a 
wydatkami 
bieżącymi 

Różnica między 
dochodami 
bieżącymi, 

skorygowanymi o 

środki 7), a 
wydatkami 
bieżącymi, 

pomniejszonymi 8) 
o wydatki 
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Wyszczególnienie 

Wskaźnik planowanej Wskaźnik planowanej Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty lącznej kwoty spłaty łącznej kwoty spłaty Kwota zobowiązań 

zobowiązań, o której zobowiązań, o której zobowiązań, o której związku 
mowa w art 243 ust 1mowa w art 243 ust 1 mowa w art 243 ust 1 współtworzonego 
ustawy, do dochodów, ustawy, do dochodów, ustawy, do dochodów, przez jednostkę 

po uwzględnieniu bez uwzględnienia bez uwzględnienia samorządu 
zobowiązań związku zobowiązań związku zobowiązań związku terytoria Inego 

współtworzonegowspółtworzonego wspóltworzonego przypadających do 
przez jednostkę przez Jednostkę przez jednostkę spłaty w danym roku 

samorządusamorządu samorządu budźetowym, 
terytorialnego oraz po terytorialnego, po terytorialnego i bez podlegająca 

uwzględnieniUuwzględnieniu doliczeniu zgodnie z 
ustawowych wyłączeń ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy , przypadających na przypadających na 

dany rok' dany rok' dany rok' 

Wskaźnik dochodów 
bieżących 

powiększonych o 
dochody ze sprzedaży 

majątku oraz 
pomniejszonych o 

wydatki bleźące, do 
dochodów budźetu, 
ustalony dla danego 

roku (wskaźnik 

Jednoroczny) , 

Dopuszczalny 
wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony 
w art 243 ustawy, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

9), obliczony w 
oparciu o plan 3 

kwartału roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w 

oparCiu o średnią 
arytmetyczną z 3 

poprzednich lat) x 

Dopuszczalny 
wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony 
w art 243 ustawy, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczony w oparciu o 

wykonanie roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w 

oparciu O średnią 
arytmetyczną z 3 

poprzednich lat) x 

Informacja o 
spełnieniu wskaznika 

spłaty zobowiązań 
okreŚlonego w art 

243 ustawy, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku 
współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczonego w oparciu 

o plan 3 kwartałów 
roku poprzedzającego 

rok budżetowy x 

InformaCJa o 
spełnieniu wskainika 

spłaty zobowiązań 
okreslonego w art 

243 ustawy, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku 
współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczonego w oparciu 

o wykonanie roku 
poprzedzającego rok 

budżetowy ' 

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikaJące z art 36 ustawy z dnia 1 grudnia 2012 r, o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budzełowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. 
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Przeznaczenie 
prognozowanej 

Wyszczególnienie nadwyżki 

budżetowej 10) 

Spłaty kredytów, 
pożyczek i wykup 

papierów 
wartościowych 

Wydatki bieżące 
na 

wynagrodzenia 
składki od nich 

naliczane 

związane z 
funkcjonowaniem 
organów jednostki 

samorządu 

terytorialnego 11) 

Wydatki objęte 
limitem, o którym 
mowa w art. 226 

ust. 3 pkt 4 
ustawy 

biezące majątkowe 

Wydatki Nowe wydatki Wydatki 
inwestycyjne inwestycyjne 1 3) majątkowe w 

kontynuowane 12) formie dotacji 

10) Paezneczenie nadwyżki budzetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiełoletniej prognozy finansowej 
'1) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właŚCiwych dla organów i urzędów jednostkI samorządu terytonalnego 

(rozdziały od 75017 do 75023). 
12} W pozyCji wykazuje Się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 
13} W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząc w roku, którego dotyczy kolumm:L 
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Dochody bieżące 
na programy, 
projekty lub 

zadania 
Wyszczególnienie finansowane z 

udziałem 
środków, o 

których mowa w 
art. 5 usl. 1 pkt 2 i 

3 ustawy 

środki określone 
w art. 5 usl. 1 pkt 

2 ustawy 

środki określone w 
art. 5 usl. 1 pkt 2 

ustawy wynikające 
wyłącznie z 

zawartych umów 
realizację 

programu, projektu 

lub zadania 14) 

Dochody 
majątkowe na 

programy, 
projekty lub 

zadania 
finansowane z 

udziałem 
środków, o 

których mowa w 
art. 5 usl. 1 pkt 2 i 

3 ustawy 

środki określone 
w art. 5 usl. 1 pkt 

2 ustawy 

środki określone 
w art. 5 usl. 1 pkt 

2 ustawy 
wynikające 
wyłącznie z 

zawartych umów 
na realizaCję 

programu, 
projektu lub 

zadania 

Wydatki bieżące 
na programy, 
projekty lub 

zadania 
finansowane z 

udziałem 
środków, o 

których mowa w 
art. 5 usl. 1 pkt 2 

3 ustawy 

Wydatki bieżące 
na realizację 

programu, 
projektu lub 

zadania 
wynikające 
wyłącznie z 

zawartych umów 
z podmiotem 

dysponującym 
środkami, o 

których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

14) W poZYCJi 12.1.1,1, 12,2.1, L 12.3.2, 12.42., 12.5.1. kwoty wynikające l umów na realizaCję programu, projektu łub zadania zawartych na dZień ucllwalenla prognozY, a n!ep!anowanych do zawarcia w okreSie prognozy. 12.6.1. 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie 
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Wyszczególnienie 

Lp 

WydatkI majątkowe 
na programy. 

projekty lub zadama 
finansowane z 

udziałem srodków, o 
mowa w art 

ust1pkt213 
ustawy 

finansowane 
środkami 

Wydatki majątkowe 
na realizaCję 

projektu 
zadania 

wynikające wyłącznie 
z zawartych umów z 

podmiotem 
dysponującym 

środkami, o których 
mowa w art. 5 ust 1 

pkt2 ustawy 

Wydatki na wkład 
krajowy w związku z 

umową na realizaCję 
programu, projektu 

lub zadama 
finansowanego z 

udziałem środków, o 
których mowa w art 
5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

bez względu na 
stopień finansowania 

tymi środkamI 

w 

w związku z już 
zawartą umową 

na realizację 
programu, 

projektu lub 
zadania 

Wydatki na wklad 
krajowy w związku z 

zawartą po dniu 1 

stycznia2013 r 

w związku Z już 
zawartą umową 

na realizację 
programu, 

projektu lub 
zadania 

Przychody z tytułu 
kredytów, pożyczek, 

emisJI papierów 
wartościowych 
powstające w 

związku z umową na 
realizację programu, 
projektu lub zadania 

finansowanego z 
udzialem środków, o 
których mowa w art 
5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

bez względu na 

w związku z już 
zawartą umową 

na realizację 

zadania 

15) przez. program, projekt/ub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy, należy roz\Jmieć tak1:e taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których pol10m finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pld 2 ustawy, ustala się po odlicreniu 
zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie l przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania 
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spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach . zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego 

Przychody z tytułu 
kredytów. pożyczek. 

emisji papierów 
wartościowych 
powstalące w 

zWiązku z zawartą po 
dniu 1 stycznia 2013 

L umową na 
realizację programu, 
projektu lub zadania 
finansowanego w co 

najmniej 60% 

środkami, o ki 
mowa w al1. 5 

pkt 2 ustawy 

Wyszczególnienie w związku z jut 
zawartą umową 

na realizację 
programu, 

projektu lub 
zadania 

Kwota zoboWiązań 
wynikających z 
przejęcia przez 

jednostkę samorządu 
terytorialnego 
zobowiązań po 
likwidowanych I 

przekształcanych 
samodzielnych 

zakladach opieki 
zdrowotnej 

Dochody budżetowe 
z tytułu dotaąl 

celowej z budzetu 
państwa, o której 
mowa w art 196 

ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r o 
dZiałalnoścI 

leczniczej (Dz. U. z 
2013 r. poz 217. z 

póżn. zm.) 

Wysokość 
zobOWiązań 

podlegających 
umorzeniu, o którym 

mowa w art 190 

ustawy o działalności 
leczniczej 

wyniku 

Wydatki na spłatę 
przejętych 

zobowiązań 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 

przekształconego na 
zasadach 

określonych w 
przepisach o 

działalności 
leczniczej 

Wydatki na spłatę 
przejętych 

zobowiązań 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 
likwidowanego na 

zasadach 
określonych w 
przepisach o 
działalności 

leczniczej 

Wydatki na spłatę 
zobowiązań 

samodzielnego 
publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 
przejętych do końca 

2011 r. na podstawie 
przepisow o 

zakładach opieki 
zdrowotnej 

Wydatki bieżące na 
pokrycie ujemnego 

'NYniku finansowego 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 
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Spłaty rat 
kapitałowych oraz 
wykup papierów 
wartościowych, o 

Kwota długu, 
którego planowana Wydatki 

Wyszczególnienie 
mowa w 
5.1., 

wynikające 
wyłącznie z tytułu 

spłata dokona się z 
wydatków budżetu 

x 

zmniejszające dług 
x 

zobowiązań już 

zaCiągniętych x 

Wydatki bieżące 

spłata 
zobowiązań 

wymagalnych z lat 
poprzednich, 

innych niż w poz. 

14.3.3 x 

związane z 
umowami 

zaliczanymi do 
tytułów dłużnych 

wliczanych do 
państwowego 

długu publicznego 

wypłaty z tytułu 
wymagalnych 

poręczeń i 

gwarancji x 

Wynik operacji 
niekasowych 

wpływających na 
kwotę długu ( m.in. 
umorzenia, różnice 

kursowe) x 

Środki z 
przedsięwzięcia 
gromadzone na 

rachunku 
bankowym 

środki na 
zaspokojenie 

roszczeń 

obligatariuszy x 

z tytułu 
świadczenia 

emitenta należnego 
obligatariuszom, 
euwzględniane 

x 
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zo.t.nio "" oma'ycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną prze, MInistra 
danych na podstawie wartoŚCI hislofYcznych j prognozowanYCh przez jednostj(ę 

• Inforrnaqa ° spełnieniu wskaźnIka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wspóftworzonego przez Jednostkę samorządu terylorialnego ot8Z po uwzględnionou 
Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporLądzenia Ministra Finansów 1. dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2015 r. poz. 92). 
samof.!'ądu terytorialnego dotyczą w szczególności takie pozycji 9,6 -9.6.1 i pozycji z sekcji 1 S 
... Należy wskazać jedną z następującyCh podstaw prawnych: art 240a ust 41 art 240a oS!. 8 j art. 240b ustawy okreŚlającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu tery1orialnego 
x • polycje o;rnaczone symbOlem .x  sporządla się na okres, na który 1.8dągnięto oraz ptanuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długl,l), Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń 
lytuł\.l niewymagaJnych poręczeń i gwarancji w okresie d utszym nit okres, na który 7aciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania d użne, infonnację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 
prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające l limilów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbOlem x  sporządza się do ostatniego roku, na k16ry ustalono limit wydatków na 

16) Polycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez Jednostki samorządu terytOrialnego emih.lJące obligacje przychodowe 
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art 240a lub 8r1 240b ustawy 

Przewodniczący 

WÓjT Rady Gminy 
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Wykaz przedsięwzięć do WPF 

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 

Lp. 

1.3.1.1 

1.3.1.2 

Nazwa i cel 

Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i 
szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku 
szkolnym 2017/2018 - Świadczenie usługi polegającej na przewozie 
uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie 
gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018 

Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i 
szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku 
szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do 
szkół na terenie gminy Gzy wynikających z ustawy o systemie oświaty 

Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85.000 Ido kotłowni 
1.3.1.3 	 położonych na terenie Gminy Gzy - Zapewnienie warunków pracy i 

nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych gminy Gzy 

Sukcesywna dostawa oleju opalowego w ilości 85.000 Ido kotłowni 
1,3,1 .4 położonych na terenie Gminy Gzy - Zapewnienie warunków pracy i 

nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gmin Gzy 

Jednostka 
odpowiedzialna lub 

koordynująca 

Urząd Gminy Gzy 

Urząd Gminy Gzy 

Urząd Gminy Gzy 

Urząd Gminy Gzy 

Okres realizacji 

Od Do 

2017 2018 

2018 2019 

2018 2019 

kwoty w zł 

Łączne nakłady 
finansowe 

129000,00 

130 000,00 

200 000.00 

224 000.00 

LimitLimit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 
zobowiązań 

77400,00 0,00 	 0,00 129000,00 

4 7600,00 82 400,00 0,00 130 000,00 

8 7500.00 112500,00 0.00 0.00 200 000.00 

126000,00 0.00 0,00 126000,00 
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L,p, 

1.3,1,5 

1,3,2.1 

1,3,2,2 

1.3,2,3 

Nazwa i cel 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 
nieruchomości położonych na terenie gminy Gzy - Utrzymanie 
czystości i porządku na terenie na terenie Gminy Gzy 

i.d itIiL, " ; 
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Szyszki Włościańskie Rozbudowa,nadbudowa i 
przebudowa świetlicy wiejSkiej w Szyszkach Włościańskich, będącej 
obiektem przeznaczonym na cele turystyczno-rekreacyjne 
mieszkańców gminy Gzy 

Stacja Uzdatniania Wody, Przebudowa rozbudowa - Poprawa 
infrastruktury technicznej związnej z zaopatrzeniem w wodę 

Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo 
na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, gmina Gzy - Ulepszenie 
infrastruktury drogowe w Gminie Gzy 

Jednostka 
odpowiedzialna lub 

koordynUjąca 

Urząd Gminy Gzy 

Urząd Gminy Gzy 

Urząd Gminy Gzy 

Urząd Gminy Gzy 

Okres realizacji 

Łączne nakłady 
Limit 2018 

finansowe 

Od Do 

2018 2019 493673,00 329 073,00 

'J,' ;> 021, 2 919,02 

2016 2018 111 119,02 90 919,D2 

2016 2018 409 222,50 400 000,00 

2016 2018 519660,00 500 000,00 

------

Limit 2019 Limit 2020 

164600,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Limit
Umit 2021 

zobowiązań 

0,00 493673,00 

0.00 

0,00 90 919,D2 

0,00 400 000,00 

0,00 500 000,00 

Przewodniczący
WÓJT Rady Gminy 
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Objaśnienia wartości przyjętych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

na lata 2018 - 2027 Gminy Gzy 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) nałożyła na 
jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF), 
która jest dokumentem planistycznym obok budżetu. Art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 
nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na 
który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji 
papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Gmina Gzy posiada zaciągnięte 
zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów do roku 2024 i planową emisję obligacji w kwocie 
1.500.000,00 zł i planowaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w kwocie 400.000,00 oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 467.169,00 zł do 
zaciągnięcia w roku 2018 zł z okresem spłaty w latach 2019-2027. 

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycmych w 
zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków oraz uwzględniając zmiany w 
zakresie subwencjonowania gmin oraz naliczenia dochodów z tytułu udziałów w podatku 
dochodowym od osób fizycznych obowiązujące od roku 2018. 

Art. 243 ustawy o finansach publicznych w precyzyjny sposób określa, poprzez dodatkową 
ilustrację matematyczną, zasady obliczania limitu zadłużenia. Zaproponowany wzór porównuje 
relacje łącznej kwoty zobowiązań finansowych gminy do planowanych dochodów, ze średnią 
arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących gminy powiększonych o dochody ze 
sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. 
Dochody bieżące są wielkością kształtującą zarówno wynik budżetu jak i limit obciążenia budżetu 
spłatami zadłużenia. 

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą: 

- dochody bieżące, w tym: podatki i opłaty, subwencje, dotacje, udziały w podatku 
dochodowym od osób fizycznych i prawnych 

- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, 

- wydatki bieżące i wydatki majątkowe, 

- wynik budżetu, 

- przychody, 

- rozchody, 

- kwota długu, 

- wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art. 243 ustawy o finansach 
publicznych. 

1 



Na rok 2018 zaplanowano dochody w wysokości 14.403.650,69 zł. 

z tego: dochody bieżące 14.303.650,69 zł-

dochody majątkowe 100.000,00 zł-

2. W y d a t k  i 

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem 

analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów 
obowiązującego prawa. 

Wprowadzono działania oszczędnościowe dotyczące wydatków stałych. W budżecie 2018r. 
zabezpieczono minimum wydatków bieżących . Należy wziąć pod uwagę, że wysokość wielu z 
nich nie jest zależna od decyzji władz gminy. W ciągu roku kwoty wydatków bieżących w 
kolejnych latach mogą ulec zmianie w poszczególnych grupach w przypadku zmian 
wprowadzonych w zakresie przedsięwzięć bieżących związanych z programami z udziałem 
środków unijnych. Działania oszczędnościowe w wydatkach bieżących przewidywane są również 

w latach następnych w związku z tym przyjęto wzrost wydatków poniżej wskaźnika inflacji w celu 

zabezpieczenia środków własnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Prognozę wydatków oparto na założeniach określonych w 
art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych polegających na zachowaniu relacji, iż planowane 
wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów. Zasada ta obowiązuje również do wykonania 
budżetu na koniec roku. 

Na gminę są nakładane coraz to nowe zadania, które generują dodatkowe koszty, dotyczy to zadań 
w oświacie, pomocy społecznej jak również zadań rządowych zleconych, które nie są 

dofinansowane według wzrostu wydatków. 

Na 2018 rok zaplanowano wydatki ogółem 16.331.819,69 zł 

13.866.541,91 złz tego : wydatki bieżące 

2.465.277,78 złwydatki majątkowe 

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat rat 
kredytów oraz planowane odsetki od emisji obligacji i planowanego zaciągnięcia pożyczek w roku 

2018. Dla naliczenia odsetek przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3M i marżę według umów. 

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizacje inwestycji rocznych oraz wydatki wynikające z 
wykazu przedsięwzięć do WPF. 

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie istniejących struktur 
organizacyjnych i zatrudnienia. W roku 2018 przewidziano podwyżki wynagrodzenia w dziale 

3 



Oświata o 5%. W pozostałych nie przewidziano podwyżek wynagrodzenia. Od roku 2021 przyjęto 
stałe z uwagi na ryzyko błędu. 

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. 

Pozycja ta obejmuje wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy z rozdziału 75023 i wydatki 
planowane w rozdziale 75022 Rada Gminy przy założeniu wzrostu wydatków o ok. 1 % w latach 
2019-2021 od 2022 przyjęto stałe kwoty. 

3. W y  n i k b u d ż e t u 

Różnica między dochodami gminy a wydatkami w roku 2018 stanowi deficyt budżetu w kwocie 
1.928.169,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 
1.061.000,00 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie - 400.000,00 zł oraz z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 467.169,00 zł. 

4. P r z y c h o d y 

W roku 2018 zaplanowano przychody w kwocie 2.367.169,00 zł. Planowana emisja obligacji w 
kwocie 1.500.000,00 zł, oraz zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 400.000,00 i zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 
kwocie 467.169,00 z tego: na pokrycie deficytu 1.928.169,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów w kwocie 439.000,00 zł. 

5. R o z c h o d y b u d ż e t u 

Na spłatę długu w roku 2018 w kwocie 439.000,00 zł wynikającego z harmonogramu spłat 
zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami z bankami zaplanowano emisję obligacji w 
kwocie 439.000,00 zł. W kolejnych latach nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę 
wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów, pożyczek i wykup obligacji. 

6. P r o g n o z a d ł u g u 

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r. wynosi 4.178.169,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów 
planowanej emisji obligacji i planowanych pożyczek w roku 2018 zgodnie z harmonogramem spłat 
do 2027 roku włącznie. W kwocie długu 4.178.169,00 zł jest planowana pożyczka w wysokości 
467.169,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie "- Umowa o przyznaniu pomocy Nr 002660-6935-
UM0710249/16. Pożyczka ta planowana jest do spłaty w 2019r. po otrzymaniu dotacji. Wartość ta 
podlega ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o 
finansach publicznych. Od roku 2019 nie planuje się zaciągania dalszych zobowiązań kredytowych 
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7.Wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art.243 ustawy o finansach publicznych 
zostały zachowane w okresie spłaty długu g. 2018-2027. 

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe. 

Na rok 2018 i lata następne planowane są zadania bieżące w wykazie przedsięwzięć i dotyczą: 
- Nasze wsparcie -Twój sukces"-projekt w ramach Osi Pńorytetowej RPO WM 2014-2020-

IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9 .1 Aktywizacja 
społeczno zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 -
lata realizacji 2017-2018, 

" Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy" - projekt w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 
2014-2020-X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i 

młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) - lata 
realizacji 2017-2018, 

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki 
Włościańskie -lata realizacji 2016-2018, 

świadczenia usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych 
położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018 -lata realizacji 2017-2018, 

świadczenia usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych 
położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2018/2019 -lata realizacji 2018-2019, 

sukcesywnej dostawy oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni 
olejowych położonych na terenie Gminy Gzy -lata realizacji 2017-2018, 

sukcesywnej dostawy oleju opałowego w ilości szacunkowej 85.000 l do kotłowni 
olejowych położonych na terenie Gminy Gzy -lata realizacji 2018-2019, 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Gzy -lata realizacji 2018-2019, 

Stacja Uzdatniania wody.Przebudowa rozbudowa -lata realizacji 2016-2018 

- Przebudowa drogi gminnej nr 34 0111 W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku 
Sulnikowo-Nowe Skaszewo, gmina Gzy -lata realizacji 2016-2018 

Z chwilą możliwości korzystania z środków unijnych 2014-2020 i uzyskania pozytywnej 
akceptacji wniosków będą dokonywane zmiany Uchwały budżetowej i Uchwały WPF. 

Przewodniczący
WÓJT' 
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