
UCHWALA NR III/18/2014 
RADY MIEJSKIEJ W MAlWWIE MAZOWIECKIM 

Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 r. 
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o fin ansach publicznych (Dz. U. z 2013 r ., poz. 885 z późno zm,) Rada Miejska w Makowie 
Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ l. 

l. 	 W uchwale Nr XXXIX/259/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 
2013 1'. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 
2014-2019: 

l ) załącznik Nr l otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznik iem Nr l do niniejszej uchwa ły, 

2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. 	 Dołącza się obj aśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza s ię Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewo______""cy RlJfl<!;J:.Aó!ie;r.siłiej 
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Wieloletnia prognoza finansowa 
załącznik nr 1 do 

uchwały nr 111/18/2014 
z dnia 2014-12-30 

z tego: 

w tym: 

w tym: 

Wyszczególnienie Dochody ogólem • dochody z tytułu dochody z tytułu 
Dochody bieżące udziału we udziału we 

wpływach z podatku wpłyoNach z podatku podatki i opłaty 3) z podatku od 
dochodowego od dochodowego od nieruchomości 
osób fIZYcznych osób prawnych 

Lp 1 1 .1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 

Formuła [1 .1 ]+[1.2] 

Wykonani e 2011 25663364.11 25192416,09 5961432,00 151905.73 5257987,91 3390601 ,36 

Wykonanie 2012 L' .., ".4.00 LO ''''' L.1 .", , ''''' .J• • W L" Lb.,", , "'L "'.J' J 44J U".J> 

Plan 3 kw. 2013 28 76' 929-" 21 268 629.03 u b, m .w 6031 469.00 > o>u UUU.W 

Wykonanie 2013 2ts 913 291 ,G2 28036 :,93,06 '90' 998.00 '84 u'6.,8 601 438,89 J,.' 20/ .91 

2014 >u ,u1 294.'" 29764 300.28 u w u'u.uu 6800327 .00 4 L4U UUU.UC 

2015 L' "b UU• . UU <. 444 UW.W b ZJU '84.00 b'" b".W 4 UU UUU.au 

20 16 L' '"" U,U.W L' U'L U'U .W b J" '.b.W U =U LUU .W , JU4 'UU.W 

20 17 2. bZJ "1.00 <. "J H/ ,W 6482300.00 ZZ••••.OU , WI b>2,oo 4390488.w 

201 8 L.'" W O.W L' =, U<O .W b"" W ,W L" ''' . UU ' O'LU.W 4 4J4 J.J.UU 

201 9 >u ,,2 9 70 .00 30 "/9/0 .00 u u 'L "4.UU I "O "6.00 'u '>U.W 

z tytułu dotacji i Dochody
z subwencji środków majątkowe ~ 

ogólnej przeznaczonych 
na cele bieżące 

1.1.4 1.1.5 1.2 

6976064,00 4517138,48 470948 ,02 

, L:''' "J.w 4 b' ' ' ''.U' , ." bOJ.u2 

'4U' ,>4.00 492849/.03 , 49/300.00 

,,,,032.00 ~ 3 9490,49 8 6 '04 .," 

, ",u .., .w ,=, 473.28 1216"4.>U 

• Ub 4b'.UU 4 <84 ''''.00 m WU .W 

• J.U ."".W 4 >'U ,O>.W >, WU.UU 

u "U u, 1.00 44,. UUb,W JU WU.UO 

• b44 4UL.W .,ULOUb.W >U WU.UU 

u , >U U4U.W 4547 612.00 , 000.00 

w tym: 

z tytułu dotacji 
ze sprzedaży oraz środków 
majątku x przeznaczonych 

na inwestycje 

1.2.1 1.2.2 

111779,85 344 499,99 

, UU. bJJ." ,., '.' .' 
"U UUU.UU , 327300.00 

" 84/.80 .'.4'9.44 

.u """.UU 'L' 'L2.30 

JU auU.UU WU WU.UU 

JU WU .UU uw 

LO WU .' U.W 

" ' WU.UU u .uu 

U.UC U.w 

1) Wzór może być stosowany takie w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach , a lata w wierszach. 

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póż. zm .) zwanej dalej .ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech 

kolejnych lal W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art 227 ustawy. 

3) W pozycji ~azuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. 
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z tego: 

W tym: 

W tym: W tym: 

W tym: 
odsetki i dyskonto 

na splotę przejętych podlegające wytączeriu 

gwarancje i 
zobowi~"" samodzielnego z IImtu spłaty
~zakla<tJopk:Ici odsetki i dyskonto 

Wyszczególnienie Wydatki ogółem ~ poręczenia "'-... zobowiąza'l , o którym 
podlegające wylączeniu

Wydatki bieżące • z tytułu po~liń i ....-,.,M wydatki na obsługę mowa w art 243 z Ilmtu splaty Wydatki majątkowe
podlegające z.....dadI oI<rrilonydl w długu ~ 

odsetki i dyskonto ustawy, w taminie rie 
zobowiązań, o którymgwaranCji wyłączeniu z limitu paepisa<;h o ~ określone w art 243 dłuższym nit: 90 dni po 

spłaty zobowiązań , Iecuoiczej, w~oki w ust 1 ustawy ~ zakończeniu prografll..l, 
lT1C7oIIaw 3rt 243 

;'kiej nie podlelPilI ustawy, z tytułu
O którym mowa Wx alinar>s.ow.nu dota<:ł\ z projektu lub zadania i 

zobowiązań 

art 243 ustawy ~p......t ' otrzymaniu refundacji z 
zaciągniętycłl na wtdad 

tycłl środków (bez kr.ojowy ,
odsetek i dyskonta od 
zobowiązań na wtdad 

krajowy) • 

LP L L. L .... L.n L. '.L L .•0 HO. L . LO•. L . .. '.L L.L 

Fonnula [2 ,1 ] + [2,2] 

?< 0" ?" " "o~,o 7< ,« ?=''' , 
''',,'' '''' " .," "., '" ".'7 Mn A4 ., "" nn 00' "7,"' nn ..",. no nM nnn ""00" M 

"on 2958159639 24 198 030 80 000 nM 19058924 19n óR9 " 000 000 5 383 565 59 

201. 32321 80370 2682340040 4163300 000 0 .00 217 600 00 217 600 00 000 0 ,00 549840330 

2015 28076813 ,00 25809294,00 41633,00 0,00 0 ,00 300000,00 300000,00 0 ,00 0 ,00 2267519,00 

201. 27563740,00 26067390,00 41633,00 0 ,00 0,00 300000,00 300000,00 0,00 0 ,00 1496 350,00 

2017 28097347,00 26328060,00 41633,00 0 ,00 0 ,00 250000,00 250000,00 0,00 0 ,00 1769287,00 

2018 28635815,00 26591341,00 41633,00 0,00 0,00 150000,00 150000,00 0,00 0 ,00 2044474,00 

2019 29621 370,00 26857255,00 41633,00 0,00 x 50000,00 50000,00 0,00 0,00 2764115,00 

~. . ""' kwa1v dla lal 'o' 
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WyszczegOlnienie Wynik budżetu 
Przychod~ 
budżetu 

z tego: 

Nadwyżka 
budżetowa z lat 

ubiegłych 

w tym: 

Wolne środki, o 
których mowa w 
art. 217 usl2 pkt 

6 ustawy -

w tym: 

Kredyty, 
pożyczki, emisja 

papierów 
wartościowych-

w tym: 

Inne przychody 
nieZ'Wiązane z 
zaciągnięciem 

długu 5). 

w tym: 

na pokrycie 
defICytu 
budżetu -

na pokrycie 
deficytu 
budżetu -

na pokrycie 
deficytu 
budżetu -

na pokrycie 
deficytu 
budżetu x 

Lp , • '.1 ' .1 .1 '.2 '.2.1 ,.> '.3.1 ... .... 1 

Formuła (1)-{2! " "[4~ll'" ' 
, U.U UW,LU UUU ~ 'uu,u, u, u,uu 

= . ~ 0< O?~ 

_ , "n'M 1? ,.'HM1? nM nM .?'"M ,? n n, , Q,' 000 nn , "'0<00 1? OM 

?o" ••• ''''' 00 1?,. '''' on noo 000 .,.,'" 00 o nr '00 000 00 n on 000 

""6 1 484 150.00 30000000 000 000 0.00 00 000 000 300000.00 

300000.00 

000 

0 ,00 2017 1 525800.00 300 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 

2018 1 283263.00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 300000.00 0,00 

"'19 571 600 ,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 pry.vatyzacji majątku , spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 
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Wyszczególnienie 

Lp 

Formuła 

Wykonanie 201 1 

vvyKonanle "OJ I" 
~HW,"O" 

Rozchody 
budżetu x 

5 

[5.1]" [5.2] 

1 678924,80 

, '" "O,oC 

" ", '00,oc 

. v 

'" 

Spłaty rat 
kapitałowych 

kredytów i pożyczek 
oraz wykup 

papierów 
wartościowych • 

5,1 

1 678 924,80 

, "D '""O, 
" 'o ,vv,v 

, <0""" n 

w tym łączna kwota 
przypadających na 

dany rok kwot"'wyłączeń z limitu 
spłaty zobowiązań , 
o którym mowa w 

art. 243 ustawy • 

5.1.1 

[5.1.1.1) + [5.1.1.2] 
+ [5.1 .1.3] 

0,00 

U,U< 

U,V, 

,n 

.., 

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 
wyłączeń 

określonych w art 
243 ust 3 ustawy x 

5.1.1.1 

0,00 

0,0< 

U, UI 

v,v 

nn 

.' 

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 
wyłączeń 

określonych w art I 
243 ust 3a ustawy 

5.1.1.2 

0,00 

u ,O< 

U,U< 

z tego: 

w tym: 

z tego: 

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń innych niz 
okreSlone w a~.243 

ustawy 

5.1.1.3 

0,00 

u,U

V,V

< 

, 

n n, 

n 

Inne rozchody 
niezwiązane ze 
spłatą długu 

5,2 

0 ,0 

--u;m 
--u;m 

"" 

nn 

w, z.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu 
obligacji przychodowych. 
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Wyszczególnienie Kwota dhJgu ~ 

Kwota zoboYriązaii 
wynikającycłl Z 
przejęcia przez 

jednostkę samorządu 
terytorialnego 
zobowiązaii po 
likwidowanych i 
przekształcanych 

jednostkach 
zaliczanych do 

sektO(a finansów 
PUblicznych 

Relacja zrównowatenia wydalkOw" bielących. O 
której mowa w art 242 ustawy 

RÓŻnica między 
dochodami 

Różnica między 
b~cymi,dochodami skorygowanymi o

bieUilcymi a środki " a wydatkami 
wydatkami 

bieżącymi ,
bieU!CYmi pomniejszonymi II 

o wydatki 

L. 6 7 8,1 8,2 

Fonnuła 11 .11 -(2.11 11.IJ·I·· /ł. tW1 - Q2. 1 1 -

Wy\«:loanie 2011 7 134 387,20 0,00 2 873 365,05 3 721 153,9~ 

Wykonanie 2012 5650250,00 0,00 2641386,16 3609553,4E 

Plan 3 kw. 2013 7639 130,00 0,00 1830968,19 2617851 ,OC 

Wykonanie 2013 6 529 680,00 0,00 3838562,26 5031 370,2f 

2014 6998 163,00 0,00 2940899,88 3365509,0< 

2015 , (t>4 ",0,00 0,00 LO"" m ,ue o Ub. "",Ul 

"". o>ouooo,oo U,UU , "', ,uu,w , "', ,uu,u, 

'v ' L ,~ ..o,~ U,VU o LO' VO', H0' VO' , V' 

V,V, '" 
,u ,. v,~ u,uu o oou, " ,00 , o'v "',U' 

. - ------ 

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art.. 36 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacj.ą ustawy budżetowej , dotyczy lat 2013-2015. 
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Wskatnik .spłaty zobowiązań 

Dopuszczalny _ka1nik Inform.qa o tgeInIetIiu Inform.ą. o speWeniu 
W~kpl--i WslWnik pI...-anej opiaty zobowi~ 

Dopuszczalny _kłotnik wskUnóka spłaty wsk:a:tnóta spłaty 
~~spIaIy WsIWnóIr. pI....-.ej 

K_z~ ~i~spIaIy W~k doo::hodów oIari!ony wart. 243 :IpłeIy~~UI'i , ,
z-';~. o ld6rej ~~splaty zobowi~. o ld6rej obełlonyw.rt.243 okrdlonego w art. 243 oIaeUonego w lOt!.. 243 

.......... w atl.243ust.1 zobowi~. o Id/w'ej. ""..... _ w art. 243 ust. I bi,.~ch ......,.~ 
.....,.~ ustawy. po ":;::oiuusta'.oy do do<:łoodclw. w art. 243 ust. I USl.wy do ~on'"90pfZIOZ 

usta'.oy do docł>o06w. 
~yc:łlo ... uw>:!kd'>Ieniu uwzględ'lHriu

;e.s--1kę "mo<ZI!du docł>ocIy Ze ~ --Wyszczególnienie 
bIOz lIWl'gtędniMó. dochodów. bIOz 

ler,1ori~ 
po uwzgIędnIetIiu 

~oraz _.' ~~~. z~lIńzwó4rtU l~IIńZWÓ~ 
z-.;p~ lIWl'~.~1Iń 

puypadaj~ do zobowia,zań ~ _o ~wop.ciuo 
ot>Ii~ wOf*ciuo ~zonego przu wspóIwor:Zonego przez 

ą.ć. ......11" prZez ZOoI'łlku ""'0. :""'11" lIPUtY w danym .otu - .......... wyd.otlcó bie~. do plan 3 "-talu .otu wyI<onartie .<>Iw _. -~.,.. 
~1I<ę samorZl!du przez ie<h>Clkę "'rn«.Z1,dU 

bud:l:etowym. jIOdnosIkę samorzlldu dod>od6w bu<!.tetu. _"'"o<> - tefYlorialneljlO ..az po lefYlori~ oraz po 
le<yIori~ I bez terytorillnego. po terytori~ oraz po pi~ ,ok pr~ozy ~........ -uwzględl'll"'" lIWl'gI~u ...~ po<kQajłlC"~"""" 

uwzględnimóu 
ustalony dla dMeOO pierwszy fok progrtozy 

<-katniJ< U$UIIony w 

__o 

~~eń. 
_~~eń ~prl")'f>l>d.JA<:Yc:łl"" z~Ie Zafl..,2" 

-~.. ,<>Iw (-'<atnik (-talnik ustalony w 
oparciu O vednia, obIic:I:onego w oparciu obkzonego w Of*ciu 

pu;ypadajlrc:ydl .... darly .ot • 
....., 

prZ)'PadaMcYch na 
jednoroczny) • oparciu ovednla, 

~z3. o pl... 3 ,,-,_.otu o wyl<on~ roku
*V!rMty<:Zrol, z 3 dan'f .ot.. • dany.ok • popuednlch lat) • poptn<ł'lich lal) poprzedzaJa.c'"90 fok popr:zedzaRcegc> .ok 

bu<!.t«ow,' • -'Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 

([2.1.1.1 - 12.1.3.11
" 1_ CO" 

1C>-~'K2-'_U "C>_""'Hl-u.'-'• (G'. 'l'll~1.ID 11~11' łtednil Z lr2ech ł.-ednia Z trndI
Fonnuła • ... ,....·I·I>.·_H 'I-I._'--'-"I {9.6]- {9.4] [9.6.1]- {9.4]1$.1] )111] ..... 1-1•••• " 1'-,.... ,..--.'".. '.'1-10$'." <I2 . 11-C. I2Ht5,2D~,I~ popuednich lat (9.$] popr:z"dnlch 1. 1 (9.5]'I'H'.... •• I"'~" lt~I.ID 

'vVykonanie 2011 8.14" 8,1 4 "111 U.UU>o 8 .14"/0 u.l, U,UU'o U.W" lAK lAK 

W)'Konarle :.!Ul:.! JJ-. J '~ U,UU' O JJ'o V. " 
U .VU70 U. ,~" 

~""~.~U O -::t.' ''·/O V . VV· • ".... V.V, V . ~, v. 

O O .vv O '.0 o v. ' .V' O 

o 

o --="
< co> 'W , 000 o '" '" o 

, '"" nn, " ""O "no o == 1n "'O TA' --" 

łl W pozyql W)'lI:azu]e Się w szczegotnOSCl wyr4,czema wym ...aj ące z a,~ .;IQ USldwy z unta , gruanta""u ,"" r. °VTII.anle nteMol)''''' us""w w ZWląz"u z rea.LZaqą usI.clw)' uuuze ej oraz wyrączer la związane z emisją obligacji przychodowych. 
Identyczne wyłączen ia dotyczą pozycji 9.6.1. 

za organ stanowiący Jerzy Dąbrowski strona 7 z 16 

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01 .05 




• 


w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 

z tego: 

Przeznaczenie Wydatki związane z 

Wyszczególnienie 
prognozowanej Spłaty kredytów, Wydatki bieżące na 

funkcjooowaniem vvydatki objęte 
Wydatki 

nadwyżki pożyczek i wykup wynagrodzenia i 
organów jednostki limitem, o którym 

inwestycyjne Nowe wydatki Il) 

budżetowej 10) pap;erów składki od nich 
samoaądu 11) 

mowa w art. 226 bieżące majątkowe kOfltynuowane 12) 
inwestycyjne 

wartościowych naliczane 
terytorialnego ust 3 pkt 4 ustawy 

lp '0 10.1 11 .1 11.2 11.3 11.3.1 11 .3 .2 11.4 11 .5 

Fonnuła 111.3.1] " [11 .3.2] 

v,w v,ve ". ' OQ,U V <O,,, ",O, "'" 'QO, , ,Lą QVQ, .v. "'~ J'J ą<J, OC ' <OOO=,<Q 

',~ v,u, .. 00' u ' ,v , L VV , . 0 ' ,OL , .oą OU' ,u, VVU ",',U' VV. , ' UOL O" ,UV 

n , 01 . OA?' =,."' , o., ~ « n MR on A .no 7'" 

,,..on 400 , Qfi or " 4HO AJO on o . " Mnnn 10<." or .? 700 on ?3 mnr 0 00 , "O noo on 
20'. , 484 150 00 '4'4 150 oc '3624 727 OC 300' 40700 o on o on 000 o on 0 00 

2017 1 52580000 1 525800 OC 13760 97500 3031 421 00 000 000 0,00 000 000 
2018 1 283263.00 1 283 263,OC 13898584,00 3061 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 571 600,00 571 600 ,OC 14037570,00 3092353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I 
11) 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 terytorialnego 

(rozdziały od 75017 do 75023). 
12) W pozycji wykazuje się wartosc inwestycji rozpoczętyCh co najmniej w poprzednim roku budżetowym , którego dotyczy kolumna. 
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. 
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Wydatki majątkowe 
w fcnn je dotacji 

11 .6 

'V, o ou ,ve 

M,V' 

n,,, or 
OOC 

OOC 
O,OC 

O,OC 
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Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 

w tym: w tym: w tym : 

w tym: Dochody w tym: Wydatki bieżące na 
Dochody bieżące 

majątkowe na Wydatki bieżące na realizacJę programu, 
na pl'"ogramy. 

środki określone w programy, projekty programy, projekty projektu lub zadania 
projekty lub zadania art. 5 ust 1 pkt 2 lub zadania 

środki określone w lub zadania wynikające wyłącznie 
Wyszczególnienie finansowane z art 5 ust 1 pkt 2 finansowane z finansowane z zawartych umów zśrodki określooe w ustawy wynikające finansowane z środki określone w 

udziałem środków, ustawy wynikające udziałem środków , środkami podmiotemart. 5 ust 1 pkt2 wyłącznie z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 
o których mowa w ustawy zawartych umów na o których mowa w ustawy wyłącznie z o których mowa w określonymi w art. 5 dysponującym 

art 5 ust 1 pkt2i 3 
realizację programu, art 5 ust 1 pkt2i3 

zawartych umów na art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ust 1 pkt 2 ustawy środkami, o których 
ustawy 

projektu lub ustawy 
realizację programu, ustawy mowa wart. 5 ust 1 

zadania ''') 
projektu lub zadania pkt 2 ustawy 

Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1 .1 12.3 12.3.1 12.3.2 

Fonnu/a 

Wykonanie :lUl1 ,v, m, ,v, "'J U,W U,W u,uu U , UU "0 UU',UO "b '"b,4< U,UU 

""~". 'U" '='=," "O '00," 

., 7no nn 7n 7Q' nn 

n nn nnn n nn noo n nn noo nnn 

?O17 000 000 noo 000 000 non noo 000 n 00 

2018 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

201. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

14) W pozycji 12.1.1.1. 12.2.1 .1, 12.3.2. 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a 
nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. 
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w tym: 
Wydatki majątkowe 

Wydatki na wkład w tym: Wydatki na wldad w tym: w tym: 

na realizację 
krajowy w związku z krajowy w związku z 

Wydatki majątkowe programu, projekru umową na realizaqę zawartą po dniu 1 PI'zycłoody z tyall.o bedylilw. 
na programy. 

lub zadania 
programu, projektu stycznia 2013 r. pOZyCZek. ...... ~6w 

projekty lub zadania lub zadania umową na realizację ~~.....,.w 

Wyszczególnienie finansowane z finansowane wynikające wyłącznie 
finansowanego z w związku z już programu, projektu 

w związku z już ~z___ ... t~ 
W związku Z już 

z zawartych umów z zawartą umową na IW"........ projddl.>"'" udInIa 
udziałem środków, środkami udziałem środków, o zawartą umową na lub zadania realizację programu , firI.-.-.ego z ud2:iMfn zawartą umową na 

o których mowa w okre5lonymi w art.. S podmiotem 
których mowa w art. 5 realizację programu, finansowanego w co 

..cdt6w, o 1dOryc!I_ w realizację programu, 

arl5usl 1 pkt2i3 ust l pkt 2 ustawy dysponującym projektu lub zadania 
projektu lub ..... SUll. 1 pII12ustawybez 

projektu lub zadania 
środkami, o których ust 1 pkt 2 ustawy najmniej 60% zadania '!Ił ~""$lOpi~ 

ustawy bez względu na środkami , o których ~..,....śtodkami 

mowa w a rt 5 ust 1 
pkt 2 ustawy 

stopień finansowania mowa w art 5 ust 1 
tymi środkami pkt 2 ustawy 

Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 

Formuła 

vvyKonanle L"" I U,U, U,U, u,u< U,O' U,U, U,U< 0,0{ U,U' U,U' 

,.u <'''< 'u ~' , ,< u ,V u, - o; u,u' -u:o< u , ~ - u ,U< 

--v;m 

<>« 0 n 
ń ' 

~, 

"''' "mM ON "mM nn nN ON nrn nN 

"''' nne nne noc ON ON On< ON ON 000 

2017 000 0.00 000 000 0.00 000 000 000 000 

2018 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 

201' 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 

1 ,.~, u p "II' 
ze środków . o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu. projektu lub zadania. 
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Kwoty doIycząoe przejęcia i spłaty zobcrwiązań po samodzielnych pU::lIicznydl zakladach opięki zórowOtnej oraz pokrycia ujermego wyniku 

w tym: Kwota zoboYliązań 
Dochody Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę 

Wydatki na spłatę
wynikających z 

budżetowe z tytułu przejętych przejętych 
zobO'wiązań 

Przyd>ody z; lyIuIu kredytów, przejęcia przez dotacji celowej z Wysoko&: zobowiązań zobowiązań 
samodz)ełnego

poZyelek.. e~ papierów jednostkę 
budżetu państwa, o 

zobowiązan samodzielnego samodzielnego 
publicznego zakładu Wydatki bieżące na 

-ołciowyctI-,.Ace w 
samorządu podlegających publicznego zakładu publicznego zakładu pokrycie ujemnego

Wyszczególnienie zwi4lłw z z-1II po dniu 1 w związku z już terytorialnego 
której mowa w art 

umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej 
opieki zdrowotnej 

wyniku finansowego ~2013,. ~~ 196 ustawy z dnia przejętych do końcarealizację p<ogr.mu. P'ojektu zawartą umową na zobowiązan po 15 kwietnia 2011 r. 
mowa w art 190 przekształconego likwidowanego na 2011 r. na samodzielnego

lubzatloni.~w realizację programu, likwidowanych i ustawy o na zasadach zasadach pUblicznego zakładuco najrmi ej 60% ........mi , o o działalności podstawie
kl6tycłl m_wMt. 5 ust. 1 projektu lub zadania przekształcanych 

leczniczej (Oz.U. Nr 
działalnosci okreSlonych w okreSlonych w 

przepisów o opieki zdrowotnej 
pl<:!: 2 1.I$taw,t 

samodzielnych leczniczej przepisach o przepisach o 
zakładach opieki 

112, poz.654 , z 
działalnoSd działalności 

zakładach opieki 

zdrowotnej 
późno zm.) 

leczniczej leczniczej 
zdrowotnej 

Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 

Formuła 

'łJykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0< 

Wykona."01 2 u,uu v, v , ~ u,ue v , v , ~ v , v ,"' v , ~ 

'" u,w v , V,w 

nM 

~" nM n n, n~ n n, nn< nn, n n, .Jlll!l 

~" 000 n n( nnr ooc 00< n()( 00< ooe noo 
2019 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OC _ ~,_o~ 

za organ stanowiący Jerzy Dąbrowski strona 11 z 16 

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.05 


http:2015.01.05


Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 

w tym: 

Spłaty rat 
kapitałowych oraz. 

związane z Wynik operacji 
wykup papier6w Kwota długu . 

ulTlO'IN3mi niekasowych 
Wyszczególnienie wartościowych, o którego planowana Wydatki splata zobowiązali zaliczanymi do wypłaty z tytułu wpty.Nających naktórych mowa w pkt spłata dokona się z zmniejszające wymagalnych z lat 

tyt'- dłużnych 
wymagalnych kwotę długu ( m .in. 5.1 ., wynikające wydatków~ dług • poprzednich. inn)'Cł! poręczeń i umorzenia, różgice

wyłącznie z tytułu budżetu niż w poz. 14.3.3 l 
wliczanych do gwarancji· klnowe)

zobowiązan Już panstWOYlego ~u 
zaciągniętych • publicznego 

Lp 14. 1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 

Formuła 

VoJykooarie 2011 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 

Wykonan. 2012 0 ,0< o,ue o, u,U< u, u , ., '" 043,"' 

"'... , ... 2013 u , 

. 
. 

.'. 
n n, n n, n nn 

,n 

. 
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r ego, 04'az po uwzględnieniu ustawowych wyłączei! 
zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § .. ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości 
historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorzóIdu terytorialnego dotyczą w szczegOlnosci także poz. 9.6.·9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16 . 
.. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych : art. 240a ust 4 I art 240a ust 8 I art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. 
x· pozycje oznaczone symbolem ."Jt' sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu) . Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu 
niev.ymagalnych poręczen i gwarancji. W PfZYP3dku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne , informację o 
wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieści<: w objaśnieniach do wielołetniej prognozy finansowej . W przypadku. gdy kwoty wydatków wyn ikające z limitów wydatków 
na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem.:X' sporządza się do ostatniego roku . na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wiełoletnich . 

16) Pozycje sekcji 15 są wykazy.o.oane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 

17) Pozycje sekcji 16 wyk.azu.ią wyłącznie jednostki objęte procedurą wynika.iącą z art 240a lub art 240b ustawy 
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załącznik nr 2 do 
uchwały nr 111/18/2014 

z dnia 2014-12-30 

kwoty w 
zł 

Jednostka Okres 

l.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub real izacji 

koordynująca od do 

l WydatkI na przedslęwzlęcla-<>gó/em (1.1+1_2+1.3) 

l .• - wydatki bieżące 

l .b - wydatki majątkowe 
-

-,., . 
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 13 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009~r. o finansach publicznych (Oz.U.Nr 157. 
poz.l240,z późn.zm.). z tego: 

o• • 0 - w,u.~ouo....~ 

. .""" . 
1.1.1. 1 zawodowa kobiet długotrwale POMOCY 2008 2014 

bezrobotnych z miasta Maków SPOŁECZNEJ 

Mazowiecki 

, . , . 1.2 w mieście Maków Mazowiecki  URZĄD MIEJSKI 2013 2015 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w mieście Maków Mazowiecki 

o· o 

1. 1. 1.3 Rozwojowe Szkół - IV edycja bis  ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 2012 2014 
Wyrównanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiejjakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty 

Szkoła Równych Szans Programy 

1.1.1.4 Rozwojowe Szkół - IV edycja bis  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 2012 2014 
Wyrównanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiejjakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty 

'lowiący Je.~ Dąbrowski 
Imentu padpi aneQo elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01 .0 

Łączne nakłady 
finansowe 

2384 607.14 

1792470.84 

592 136.30 

~ .'u OUf . '4 

-

, ' .. 
609273.22 

390230.40 

369841,15 

349326.07 

lim it 2014 

1216942,87 

66~ 65M7 

554 291.30 

'H~"~.O '-

,.".'f 

142624.00 

307530.40 

91 174,68 

77042.49 

limit 2015 

105873.00 

82700.00 

2~ 173.00 

'u. Of • •UU 

•• ' uu.U" 

0,00 

82700.00 

0,00 

0,00 

lim it 2016 

0.00 

0.00 

0.00 

U.UU 

..' 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

limit 2017 
Limit 

zobowi ązań 

0.00 1322 815.87 

0.00 745 351 .57 

0.00 577 _ .30 
~ 

U.UU '~fO ••••• f 

..' 'u, "' o••, 

0.00 142624,00 

0.00 390230.40 

0.00 91 174.68 

0.00 77 042.49 
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Jednostka Okres 

L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacii Łączne nakłady 
Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 

koordynująca od do 
finansowe zobowiązań 

-
1.1.2 - wydatki majątkowe 592136,30 554291,30 23173,00 0,00 0,00 577464,30 

- . -
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

1.1.2. 1 w mieście Maków Mazowiecki  URZĄD MIEJSKI 2013 2015 550 068,30 550 068,30 0,00 0,00 0,00 550068,30 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w mieście Maków Mazowiecki 

1.1.2.2 konkurencyjności województwa URZĄD MIEJSKI 2009 2015 20588,00 4223,00 9748,00 0,00 0,00 13971,00 
mazowieckiego, przez budowanie 
społeczeństwa informacyjnego ; 
gospodarki opartej na wiedzy poprez 
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o 
Mazowszu - Przyśpieszenie wzrostu 
konkurencyjności województwa 
mazowieckiego, przez budowanie 
społeczeństwa informacyjnego i 
gospodarki opartej na wiedzy poprez 
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o 
Mazowszu 
Rozwój elektronicznej administracji w 

1.1.2.3 samorządach województwa URZĄD MIEJSKI 2010 2015 21480,00 0,00 13425,00 0,00 0,00 13425,00 
mazowieckiego wspomagającej 
niwelowanie dwudzielności potencjału 
województwa - Rozwój elektronicznej 
administracji w samorządach 
województwa mazowieckiego 
wspomagającej niwelowanie 
dwudzielności potencjału województwa 

,"uh .." . 
" ~O 

partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 
, , , , , 

,,-, - ... ,~'..... v,v' v,~ v ,uv v,vv v,~ u,uu 

.,.~ 

- 'I' u,uu u,~ ',uu u,uu u ,uu , 

,"uh ,~, .10 , <I, o.,,
W pkt 1.111.2),ztego 

, , , , , , 

, , - "I' ..' , , , ',vv , , -, ~ ' .vv,vv 

- - - 
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L.p. Nazwa i cel 
Jednostka 

odpowiedzialna lub 

Okres 
realizacji Łączne nakłady 

Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 

od do 
finansowe zobowiązań

koordynująca 

1.3.1.1 
Opracowanie zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Maków Mazowiecki (sektor A. B, 
D) - Opracowanie zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Maków Mazowiecki (sektor A. B, 
D) 

URZĄD MIEJSKI 2013 2014 73800,00 44 280.00 0.00 0.00 0.00 44280,00 

I 1.3.2 - wydatki majątkowe I 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.00 
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Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr "1/18/2014 z dnia 2014-12-30 

OBJAŚNIENIA 


DO UCHWAŁY NR II1/18/2014 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 r. 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 


Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019 


W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014'2019 
wprowadza się następujące zmiany dotyczące 2014 roku : 

· zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 181.268,00 z ł ; 

· zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 14.866,00 zł ; 

· zwiększe nie wydatków bieżących o kwotę 13.526,00 z ł ; 

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 119.134,00 z ł; 

· zmniejszenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 424.609, 12 zł. 

Ponadto w zalączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano aktualizacji kwot 

na realizację projektu "Przyśpiesze nie wzrostu konkurencyjności województwa 

mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na 

wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu" zgodnie z 

zawartym aneksem. 
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