
UCHWAŁA NR IV/23/2015 


RADY MIEJSKIEJ W MAI<OWIE MAZOWIECKIM 


Z DNIA 22 STYCZNIA 2015 r. 


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Mias ta Maków Mazowiecki 


na lata 2015-2019 


Na podstaw ie a r t. 226, a r t. 227, rut. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierp nia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 201 3 r ., poz. 885 z późn o zm.), Rada Miejska w Makowie 
Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§l. 

1. Ustala s ię Wie lol etnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki na lata 2015-2019, 
zgodnie z za lącznikiem Nr 1. 

2. Ustala s ię wykaz pla nowanych realizowanych przeds ięwzięć zgodnie z za łącznikiem Nr 2. 

1. 	 Dołącza s ię objaśnie nia przyjętych wartośc i do Wie ło łetniej Prognozy F ina nsowej. 

§ 2. 

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciąga nia zobowiązań: 

l ) 	 związanych z rea lizacj ą za mieszczonych w prognozie przeds ięwzięć, 

2) 	 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbęd na 
do zapew nienia ciągłości dz ia łan ia jednostki i z których wynikające płatnośc i wykraczają poza 
r ok budżetowy. 

§ 3. 

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekaza nia kierow nikom jednostek orga nizacyjnych 
miasta uprawniell do zac iąga nia zobow iąza6 , o których mowa w § 2. 

§ 4. 

Wykonanie uchwa ły powie rza s ię Burmistrzowi Miasta. 

§ 5. 

Traci moc Uchwa ła Nr XXXlX/259/20 13 Rady Miejskiej w Ma kowie Mazowieckim z dnia 
30 grudnia 2013 r. w sprawie Wie ło letniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na 
lata 201 4'2019 (z późn o zm l 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życ ie z d niem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2015 r. 
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Wieloletnia prognoza finansowa 
załącznik nr 1 do 

uchwały nr IV/23/2015 
z dnia 2015-Q1-22 

z tego: 

w tym: 

w tym: 

Wyszczególnienie Dochody ogółem x 
dochody z tytułu dochody z tytułu 

udziału we udziału weDochody bieżące 
....-pływach z podatku wpłyY.tach 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 11 ·1)" (1 .2) 

Wykonarne 2012 27645944,38 25794 281 ,36 5734 939,00 275215,04 5362545.38 3443 015.39 

Wykonal'lle 2013 28 913 297 ,62 28 036 593,06 5905998,00 184 016.58 6017 438 ,89 3981207,91 

Plan 3 kw. 2014 29659231,76 28516971 ,76 6237698,00 220000,00 6442065,00 3920000,00 

wykonanie 2014 30981 294 ,58 29764 300.28 6237698,00 150000,00 6800327,00 4240000,00 

2015 28576009.00 28444009.00 6230584.00 220000,00 6831653.00 4220000.00 

2016 29047890,00 29012890,00 6355196,00 224400,00 6968286,00 4304 400.00 

2017 29623147,00 29593147,00 6482300,00 228888,00 7 107 652,00 4390488,00 

201. 29919078,00 29 889 078,00 6547123,00 231 177,00 7178728,00 4434 393,00 

2019 30 192970,00 30 187 970,00 661 2 594 ,00 233488,00 7 250516,00 4478736,00 

z tyłlJlu dotacji i Dochody
z subwencji srodków majątko'We • 

ogólnej przeznaczonych 
na cele bieżące 

1.1.4 1.1.5 1,2 

7225143,00 4617 193 ,05 1851663,02 

7 555 032,00 5379490,49 876704,56 

7928449,00 5244 046,76 1 142260,00 

7956449,00 5868473,28 1216994,30 

8226465,00 4264 896,00 132000,00 

8390994,00 4 370 593,00 35000,00 

8558814,00 4458006,00 30 000,00 

8644402,00 4502 586,00 30 000,00 

8730846,00 4 547 612,00 5000,00 

w tym: 

z tytułu dotacji 

ze~~j~:afY oraz środków 
przeznaczonych 

na inwestycje 

1.2.1 1.2.2 

1 008633,55 787197, 12 

51847,80 819419 ,44 

75006,00 1 065254.00 

86006.00 l 125122.30 

30000.00 100 000 .00 

30000,00 0 ,00 

25000,00 0 ,00 

25000,00 0 ,00 

0 ,00 0,00 

1) Wzex może by(: stosowany także w układzie pionowym, w którym poSlczeg6lne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 

2) Zgodnie Z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Oz, U, z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej daJej "ustawą" , wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz 00 najmniej trzech 

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

3) W pozycji .....-ykazuje się kwoty wszystkich podatków i opiat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opiat lokalnych. 
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Wyszczególnienie Wydatki ogółem x 

z lego: 

Wydatki bieżące x 

w tym: 

Wydatki majątko'N6z tytułu poręczeń i.. .
gwarancji 

w tym : 

na spłatę pueięttdo 
~obo"';~ umodzielnego 
publiezTleOO zakl&du ap;8i

""-..._O" 
Zfl.adadI okrooślonycłl w 
puepiqdl o ~ 
Ie<=óczei , w""YM'l<okl w 
Pli:iej"",~ 

~~~z 

wydatki na o~s/ugę 
""'gu 

w tym: 

gwarancje i 
poręczenia 

podlegające 
wyn,czeniu z limitu 
spłaty zobowiązan , 

o kt6rym mowa w 
t 

art 243 ustawy 

odsetki i dyskonto 
określone w art. 243 

usl l uSlawy x 

w,m: 
odsetki i dyskonto 

podlegające wyłączeniu 

Z lirrilu sptaly 
zobo<Mązań, o którym 

mowa w a-t. 243 
ustawy, w terrrinie nie 
dlu2:uym nit 90 dni po 
zakończeniu pfOgI'3fTlJ , 
projektu lub zadania i 

otrzymaniu refundacji z 
tyCh środków (bez 

odsetełl: i dyskonta od 
zobowiązań na wkIad 

krajowy) • 

odsetki I dyskonto 
podlegające wyłączeniu 

z lirritu sp/aty 
zobowiązań , o którym 

mowa w a-t. 243 
ustawy, z tytuIu-zaciąg'liętyCh na wkład 

la"ajowy • 

Lo 2 2.1 2, l , l 2.1.1. l 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 

Fonnuła (2.1). (2.2] 

Wyłwnanie 2012 26 039 230,88 23152 895,20 0,00 0,00 , 359639,75 359639,75 0,00 0,00 2886335,68 

Wyłtonanie 2013 29581 596,39 24 198030,80 0,00 0,00 , 190589,24 190589,24 0,00 0,00 5383565,59 

Plan 3 kw. 2014 31737349,19 26 109500,19 41 633,00 0,00 , 372600,00 372600,00 0,00 0,00 5627649,00 

Wyłtonanie 2014 32 321 803.70 26823400,40 0,00 0,00 , 217 600,00 217 600,00 0,00 0,00 5498 403,30 

WIS 27853 143,00 26027619,00 41 633.00 0,00 0,00 300000,00 300000,00 0,00 0,00 1 825524 ,00 

20" 27 563740,00 26067390,00 41 633,00 0,00 0,00 300000,00 300000,00 0,00 0,00 1 496 350,00 

2017 28097347,00 26328060,00 41633,00 0,00 0,00 250000,00 250000,00 0,00 0,00 1 769 287,00 

20'. 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 , 50000,00 50000 ,00 0,00 0,00 2764115,00 

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lal budżelowy<:h 2013-2018. 
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Wyszczególnienie Wynik budżetu Przycłlod:p: 
budżetu 

z tego: 

Nad'N)'Żka 
budżetowa z lat 

ubiegłych' 

w tym: 

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

6 ustawy • 

w tym: 

Kredyty, 
poi:yczki, emisja 

papierów 
wartoSciowych • 

w tym: 

Inne przychody 
niezwiązane z 
zaciągnięciem 

długu S). 

w tym: 

na pokrycie 
deficytu 
budzetu x 

na pokrycie 
defICytu 
budzetu x 

na pokrycie 
deficytu 
budzetu • 

na pokrycie 
defocytu 
budżetu • 

Lp 3 4 4 . ' 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 

Formuła 111 -{21 
[4.1] + [4.2J + [4.3] 

+ [4.4] 

VoIykonarie 2012 1606 713,50 1 378667,30 0,00 0.00 968167,30 0,00 4 10500,00 0,00 0,00 0,00 

VoIykonanie 2013 ~68 298,77 6 195 588,02 0,00 0,00 1 192808,02 668298,77 4 902780,00 0,00 100000,00 0,00 

Plan 3 kw. 2014 -2078 117,43 3 401717,43 0 ,00 0,00 758717,43 525117,43 2343000,00 

1933000,00 

1 553000,00 300 000,00 0,00 

VoIykonanie 2014 -1340509,12 2 657609,12 0,00 0,00 424 609,12 0,00 1 340509,12 300000,00 0,00 

"''' 722866 ,00 1 010 484 ,00 0,00 0,00 210484,00 0,00 500000.00 0,00 300000,00 0,00 

"". 1484150,00 300 000,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 0,00 

"''' 1 525 800,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000.00 0,00 

"''' 1 283 263,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000.00 0,00 

"''' 571 600,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5) W pozycji wyl<azuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku , spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 
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Wyszczególnienie Roz~ody. 
budżetu 

złego : 

Spłaty rat 
kapitalowycłl 

kredytów i poiyczek 
oraz v.yI<up 

papierów 
wartościowych • 

w tym: 

Inne rozchody 
niezwiązane ze 
spłatą długu 

w tym ~czna kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
usta'NOWych 

~czeń z limitu 
spłaty zobowiązań , 
o którym mowa w 

art. 243 ustawy • 

złegO : 

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 
wyłączeń 

określonych wart. 
243 ust 3 ustawy 

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 
wyłączeń 

okreS/onych w art ~ 
243 ust. 3a ustawy 

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń innych niż 
określone w a'1J ,243 

ustawy 

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 

Formuła [5.1[ + [5.2] [5.1 .1.1} + (5,l .1,2J 
+15.1 .1.3\ 

Wykonanie 2012 1 778593,60 1 778 593,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wykonanie 2013 3946400,00 3946400,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plan 3 kw. 2014 1323600,00 1 323600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 

Wykonanie 2014 1317 100,00 1 317 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 1733350,00 1 733350,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

201' 1784 150,00 1784 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 1 825800,00 1 825800,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

2018 1 583263,00 1 583263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L 
20 1. 571600,00 571 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6) W pozycji wyt<azuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r, o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Oz.U . poz.. 1456 oraz z 2013 r. poz.. 1199) oraz kwoty wył<.upu 
obligacji przychodowych. 
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WyszczegOlnienie Kwota długu . 

Kwota zobowiązań 
wynikających z 
przejęcia przez 

jednostkę samoaądu 
terytorialnego 
zobowiązań po 
likwidowanych i 
przekształcanych 

jednostkach 
zaliczanych do 

sektora finansów 
publicznych 

Relacja ZfÓWI'lOWa1enia wydatków bie.l.ącyctl . o 
ktOrej mowa wart. 242 ustawy 

Różnica między 
dochodami 
bie.t.ącymi a 
wydatkami 
bieżącymi 

Różnica między 
dochodami 
bieżącym i, 

skorygowanymi o 
środki 7) a wydatkami 

bieżącymi , 
pomniejszonymi II 

o wydatki 

Lp 6 7 B,l B,2 

Formuła I1.1J  (2.11 11 .11 • (4 .n .1.\ftr1 - 02 .11 ' 

WyKonanie 2012 5650 250,OC 0,00 2641386,16 3609553,46 

WyKonanie 2013 659680,OC 0,00 3838562,26 5031 370,28 

PlOWl 3 kw. 2014 75490BO,OC 0,00 2407471,57 3 166 189,00 

WyItooanie 2014 6998 163.OC 0,00 2940899,88 3365509,00 

2015 5764 813.0( 0,00 2416390,00 2626874,00 

2016 3980663,OC 0,00 2945500.00 2945500,00 

2017 2 154 863.OC 0,00 3265087,00 3265087.00 

2018 571 600.OC 0,00 3297737,00 3297737,00 

2019 O,OC 0.00 3330715.00 3330715,00 

7) Skorygowanie o środk i określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ub iegłych , zgodnie z an.. 242 usta'Ny. 

8) Pomniejszenie wydatków bieżących , zgodnie z art. 36 usl 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. dotyczy lat 2013-20 15. 
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Wyszczególnienie 

Wskatnik $piały zobowi~ ---z~. olJ6t" 
_ ... att.2" 'ute.1 
......., 00 doCłIod6w. 

borz~. 
z_~...~ 

W.uJnit pł..-..j--zobowoI4UfI, o IrIllrej_ 
w..t.2Uuoł,l-.......1Io 

doc:hod6w, bu_. K__ .robooM4UfI

"'-, .._0Ir 

-~~~ 
~"'. obOtej _ ... .".2" 3 __ \......,,110_. 
po~ 
~... r..i~ 
~lOtw:9Opr1:el 
~~...... 
l«yIori~ oraz po 

uw>:gIę<rierOu 
I$OI-vd> ~eń 
._~ 

.......10. . 

Wlk.ablit doCłIod6w 
biel~ 

~Oł\'f"d'Io 
-..,." H 1IIIn.a.zv 

m............_. 
wydo(IcI~ . Oo 
_bu4tetu. _......... 

·oI<u l.....utnit 
)e01Wocmy) , 

~1IIny_bbIiII 

"*"Y zobowi4U'l 
.eMony ... .-t.l..3.........-_... 

...._.".....Qony w OP..... o 
pI.. ) ~,oI<u-pierM.qr ,ot Pf""'OZ'ł 
(....utnI• ...toIony ... 

~..... "omI"---."~dll·O· 

",........,
"*"Yzot>cw,i~ 

oI<reUony"'"", 2U ......,...-us~~. 
obIic:zottr WOl*Ou o.,....,.. ..... ....-
~,... Pf'9"'ZY 
(~U$I:OIony ... 

OI*...... "eoi1i" 
~z3. 
poprzeO'lld'l toi:) 

Infot"....,.. ...........-........,.. 
oI<retkJnego ... ..t. 2".........--_ 0l hOWOII" prz~z 
~.~~ 
*YIOfIJIn,tgo orOl po---_. ~ ... Op.ciu 

"pI.. ,~,oIcu 
~.;..o.vo,,,,, 

bud101towy • 

1nI........ą..~-'_M 
oI<retkJnego ... 8ft. lU ......,...--"'......... _ ....... lI"prZU-.......,...
l.,-."orIłIIInego oraz po 

-~.... 
~~.... 
obIiQ:OMgO w OI*Ou 
o~,oIw 

poprzedl~ .01<- ' 
;'-•• u~ 

le<yIorIlInego 
~ .. 

Sp60fy w .s.nvm ...... 

"""''-''. 
~ 60Iicztriu 

.rgoctlle Z ..t.)'" ........ 

oeop6Ir U01:00 .. II"PfUZ 
~ ......lJtdu 
t«y\0fI~11M.r 

"""'I1kdroi.... 

ust~~eo\ 
Pf~na_..... 

rwi~ >ą>tII_z....1I" 
Pf«l~~ 

ItfYlorI*,-"". po 
"""'I~ ...to~ 
~~dI ... 

,;.,y .... ' 

Lp 9.1 9.2 9.3 9.' 9.' 9.• 9.6.1 9.7 9.7.1 

Formuła 
al. l .q- [2.U.I[ -

[5. '[ )/I I [ 

M'. '~ ·". '''I·I1U1 1·"U",.II-UU\l
'''' '1,''''11
' C'I·I"_''I 

.~ , . ,>p. n'l ' ......'IP-' ...~,>"' ... ,---'....",.,.-" .'~ 
''''.11 

(ł ll HtS.l·'ł"lI.l. 11 · 
112.1 1-Q·'.l'H 'UIJI. '~ 

1'5. ' .'1 
....-v.l.1:ed'I 

poprztO'llm ,_ ['.SI 
"edni•• Irzed'l 

pop,ucftIdt lal (9 .51 (9.6J  (9.4J (9.6.1J  [9.4J 

Wykonanie 2012 7.73% 7,73% 0,00% 7,73% 0,13 0 ,00% 0,00% TAK TAK 

Wykonanie 2013 14 ,31% 14,31% 0,00% 14.31% 0,13 0.00% 0,00% TAK TAK 

Płat! 3 kw. 2014 5,86% 5,86% 0.00% 5.86% 0,08 0.00% 0,00% TAK TAK 

Wykonanie 2014 4 .95% 4 .95% 0,00% 4,95% 0,10 0 ,00% 0,00% TAK TAK 

2015 7 ,26% 7 ,26% 0,00% 7,26% 0,09 11,68% 12,14% TAK TAK 

201. 7.32% 7 ,32% 0.00% 7,32% 0,10 10,13% 10.60% TAK TAK 

2017 7,15% 7 ,15% 0,00% 7,15% 0,11 9,06% 9,52% TAK TAK 

2018 5,93% 5,93% 0,00% 5,93% 0,11 9,97% 9,97% TAK TAK 

2019 2,20% 2,_ 0,00% 2,20% 0,11 10,82% 10,82% TAK TAK 

9) W pozycji wykazu;e się w szczególności wyłączenia wynikające z art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórycłl ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz. wyłączenia związane z emis~ obligacji przychodowych. 
Identyczne wyłączenia do~ pozycji 9.6.1. 
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w tym na: Informaqe uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 

zlega: 

Przeznaczenie 'Nydatki zw;ązane z 
prognozowanej Spłaty kredytów, Wydatki biez.ące na funkcjonowaniem 

Wydatki objęte \fVydatkiWyszczególnienie nadwyVti potyczek i wyłtup wynagrodzenia i cxganOw jednostki 
limitem, o IctÓl'ym inwestycyjne NOINe wydatki l II 

budżetO'Nej l1t) papierów składki od nich 
samorządu 111 

mowa wart. 226 bieżące majątkowe kontynuowane 121 inwestycyjne 
wartoSciowych naliczane letytorialflei3o 

ust 3 pkt 4 ustawy 

Lp 1O 10.1 11.1 11 .2 11 .3 1 1.3. 1 11.3.2 11.4 11 .5 

Formuła [11 .3.1[" [" .3.2J 

'ł-Iykonanie 2012 0,00 0,00 12059822,0 2507 431 ,62 1 454 967,OC 538 429,OC 916538,00 788597,OS 1 872947,OC 
'łłykonanie 2013 0,00 0,00 12 509 736,84 2444637,80 3875615,21 545505,01 3330 11 0.20 3325972,54 2 043 955,3~ 
Plan 3 kW. 20 1" 0,00 0,00 12717510,8 2927265,00 1 276 051,3! 714 084,3 561967,00 556500,OC 4 864 854,OC 
'łłykonanie 201" 0,00 0,00 13000 742,0 2959085,00 1 216942,8 662651,5 554 291 ,30 550068,3C 4 803 764,OC 

2015 722866,00 722866,00 13 71 0514,00 3 186 330,00 108224,00 82700,00 25 524,00 O,OC l 800 OOO,OC 
2016 1 484 150,00 1 484 150,00 13624 727,00 3001407,00 0,00 0,00 0,00 O,OC O,OC 
2017 1 525800,00 1 525800,00 13 760 975,00 3031421 ,00 0,00 0,00 0,00 O,OC O,OC 
2018 1 283263,00 1 283263,00 13 898 584,00 3061735,00 0,00 0,00 0,00 O,OC O,OC 
20\. 571 600.00 571 600,00 14 037570,00 3092353,00 0,00 0,00 0,00 O,OC O,OC 

Wydatkj majątkowe 
w formie dotacji 

11 .6 

111 537,56 

13637,66 
206 495,00 

144 571,00 
25524,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej , inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wyłI:up papierów wartościowych . wymaga okreSlenia w objasnieniad'l do 'Nielołetniej prognozy finansowej. 

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych kjasyfikowanych w dziale 750- Administracja pubłiczna w rozdziałach wlaSciwych dla organów i urzędów jednostki 5an'lOł'Z.ądu lerytoł'ialnego 


(rozdziały od 75017 do 75023). 
12) W pozycji wykazuje się waność inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. którego dotyczy kolumna. 
13) W pozycji wykazuje się wartoŚĆ nowych inwestycji . ktOre ptanuje się rozpocząC w roku , którego dotyczy kolumna. 
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Finansowanie programów, pmjełttów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o któł'ych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 

w tym: w tym: w tym: 

włym: Dochody w tym: Wydatki bieżące na 
Dochody bóe'ące 

ma~tkowe na 
Wydatki bte.tące na realiz.acłę programu, 

na programy, środki okreSłone w programy, projekty 
programy, projekty projektu lub zadania 

projekty lub zadania Srodki określone w lub zadania wynikające wyłącznie 
Wys.za.ególnienie finansowane z 

art.5usl 1 pkt 2 lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane z rnansowane z zawartych umów zśrodki okreSłooe w ustawy wynikające finansowane z środki okreSłone w 
udziałem środków, ustawy wynikające udziałem środków, Srodkami podmiotemart. 5 usl1 pkt 2 wyłącznie z udziałem środków, art. 5usl1 pk12 
o którycłl mowa w ustawy zawartych umów NI o ktÓfyCh mowa w ustawy wyłącznie z o ktÓf)'ch mowa w okre5lonymi w art. 5 dysponującym 

art.5usl1 pkt2 i 3 realizację programu, art.5usllpkt2i3 
zawartych umów na art.5usl1pkt2i3 usl 1 pkt 2 ustawy Srodkami, o których 

ustawy projektu lub ustawy 
realizację programu, ustawy mowa wart. 5 usl1 

zadania \. ) projekbJ 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 

Fonnuła 

'foIykonanie 2012 296 466,49 296 466,49 0,00 0,00 0 ,00 0,00 257641 .85 222184,68 0,00 

'foIykonaNe 2013 696 097,82 612616,89 612616.89 0,00 0 ,00 0,00 716217.01 619305,03 619305,03 

Plan 3 kw. 2014 601 797,61 527348,29 527348.29 556 500,00 473025,00 473 025,00 669804.04 576257.83 669804,04 

'foIykonania 2014 536 908,14 463575,64 463575,64 550068,30 467558,03 467558,03 618371 ,26 531 160.76 531160,76 

2015 82700,00 70295,00 70295,00 0,00 0 ,00 0,00 82700,00 70295 ,00 70295,00 

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

2011 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 

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, l , 12,7. 1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się: wyłącznie k'<NOty 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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Wyszczególnienie 

Wydatki majątkowe 
na programy, 

pro;ekty lub zadania 
finansowane z 

udziałem środków, 

o którycłl mowa w 
art 5 ust l pkt2i 3 

ustawy 

w tym: 
Wydatki majątkowe 

na realizację 
programu, PfojełctIJ 

lub zadania 
wynikające wyłącznie 

z zawartych umów z 
podmiotem 

dysponującym 
środkami , o których 
mowa wart 5 ust l 

pkt 2 ustawy 

Wydatki na wkład 
krajowy w związku z 
umową na realiza<:łę 
programu, projektu 

lub zadania 
finansowanego z 

udziałem środków, o 
których mowa w art 5 

usl l pkt 2 ustawy 
bez względu na 

stopień finansowania 
tymi środkami 

w tym: Wydatki na wkład 
krajowy w związku z 
zawartą po dniu 1 
stycznia 2013 r. 

umowąnareaJizację 
programu. projektu 

lub zadania 
finansowanego w co 

najmniej 60% 
środkami, o których 
mowa w art 5 ust 1 

pkt 2 ustawy 

w tym: 

~zTyt.IIU ...~, 
polyC:Ht. en.ji ~Ow 
_'*"-tdI~w 

~z .................~ 
pt........ pta;etr.tu ..... --.. 
""""-90 z lOdliaItM 
..~. o 1d6rydI_ w 
wt. SIC. l pid 2......,. bez_M_ 
.....--... tymi ......... 

w tym: 

finansowane 
środkami 

okreSlonymi w art 5 
usl 1 pKt 2 ustawy 

w związku z już 
zawartą umową na 
realLZ8Cję programu, 
projekbJ lub zadania 

wzwi~u z jut 
zawartą umową na 
realizację programu, 

projektu lub 
zadania Kt 

W związku z jut 
zawartą umową na 
realizację programu, 
projektu lub zadania 

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 

lNykonanie :W1 2 10347,56 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

lNykonanie 2013 4137 ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plan 3 kw. 2014 561967 ,00 473 025,00 473025,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 

lNykonanie 2014 555535,30 467558,05 467 558,05 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 

2015 25524 ,00 0,00 25524,00 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 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód , dla których poziom finansowania 
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 ~ przejlpCla i Sf)iaty zOOowiązań po samodzielnych ptbIicz:nyctI zaIeaó8c:h opieki zdrowotnej 0faZ poIuyda ~ wyniku 

w tym: Kwota zobowiązań 
Dochody 

Wydatki na spłatę Wydatki na spłat, Wydatki na spłatę
wynikających z 

budżetowe z tytułu 
przejętych przejętych 

zobowiązań 
F'rzyctIocIyzlyUlb~, przejęcia przez 

dotacji celowej z 
Wy$OkoSt zobowiązań 

_. 
samodziełnego

~""';_Ow jednostkę zobowiązan samodziełnego samodzielnego Wydatki bteżąoe na 
-'I ' •• ~w sa_u budżetu państwa , o 

podlega.iących publicznego zakładu publK:znego zakładu publicznego zakładu poI<.rycie ujemnego 
Wyszczególnienie l'M~z~,..cłWl W związku Z już terytOrialnego 

której mowa w art umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej 
opieki zdrowotnej wyniku finansowego~201)., ............... 196 ustawy z dnia prze~tych do kOlicat.~ptogr_pt"", zawartą umową na zobowiązan po mowa wart. 190 przekształconego loc.Mdowanego na samodzielnegolub zadItM ....__..... w 

realizację programu, likwidowanych i 15 kwietnia 2011 r, 
ustawy o na zasadach zasadach 

2011 r. na 
pubłicznego zakładu 

at ~ 60% "cd<IomI. o o driałalności podstawie
klóry""_"M, 5 ust. 1 projektu lub zadania przeł<.sztalcanych działalności określonych w określonych w opieki zdrowotnej 

pIo:I2....uowy samodzielnych 
leczntczej (OZ.U. Nr 

leczniczej przepisach o przepisach o 
przepisów o 

zakładach opieki 112, poz. 654, z 
działalnoSci działalności 

zakładach opieki"' pOzn. 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 

Wykonanie 2012 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wykonane 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plan 3 kw. 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wykooanie 2014 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0< 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0< 

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

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2019 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 
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Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 

w tym: 

Spłaty rat 
kapitałowych oraz 

związane z Wynik operacji wykup papierów Kwota długu , 
niekasowych

wartościowych , o którego planowana Wydatki spłata zobowiązali 
umowami 

wypłaty z tytułuWyszczególnienie zaliczanymi do wpłyv.tających na
ktÓł'yCł1 mowa w pkt spłata dokona się z zmniejszające wymagalnych z lat wymagalnych

5,1" wyn i kające wydatków~ dług' poprzednich , innych tytułów dłużnych 
poręczeń.. , ~ 

k'NOtę długu ( m.in. 

W)łącznie z tytułu budżetu niż w poz. 14.3.3 • wliczanych do umorzenia, rOżljl ice 
gwarancji kursowe) 

zobowiązali Już palistwowego ~gu 
za~gniętych x publicznego 

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 

Formuła 

Wykon8nle 2012 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 -116043,60 

Wykonanie 2013 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 -76950.00 

Plan 3 kw. 2014 1 323 600,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 

Wykonarie 2014 1 317 100,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 -147417,00 

2015 1 733 350 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 

2016 1 714 150,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 

2017 1 685 800 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 

2018 1 443263.00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 

2019 421600.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

• Informacja o spełnieniu wskainika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 
zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. o której mowa w § 4 ust l rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartosci 
historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególnoSci także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16 . 
•• Należy wskazać jedną z następuj~ 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 symbołem ;x sporzC!jdza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji płanowania wydatków z tytułu 
niewymagalnyCh poręczeń i gwarancji. W przypadku płanowania 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 zamieście w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku , gdy kwoty wydatków wynikające z lim itów wydatków 
na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbołem ,.X' sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączn ie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe, 

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wylącznie ,iednostki objęte procedurą wynikającą z art 240a lub art. 240b ustawy 
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Przedsięwzięcia WPF 
załączn ik nr 2 do 

uchwały nr IV/2312015 
z dnia 2015-01-22 

kwoty w 
zl 

Jednostka Okres 

L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji 

koordynująca od do 

1 Wydatki na przod.lęwzlęcla-ogółem (1.1+1.2+1.3) 

1.a - wydatki bloiąca 

1.b - wydatki majątkowe 

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związana z programami 
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.S ust.i pkt 2 I 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o Onansach publicznych (Dz.U.Nr 157, 
poz.124O,z p(>żn.zm. ), z tego: 

-

1.1.1 - wydatki bloiące - . 

1.1. 1. 1 w mieście Maków Mazowiecki· URZĄD MIEJSKI 2013 2015 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w mieście Maków Mazowiecki 

1.1.2 • wydatki majątkowe 

1.1.2. 1 konkurencyjności województwa URZĄD MIEJSKI 2009 2015 
mazowieckiego, pnez budowanie 
społeczeństwa informacyjnego i 
gospodarki opartej na wiedzy poprez 
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o 
Mazowszu - Przyśpieszenie wzrostu 
konkurencyjności województwa 
mazowieckiego, przez budowanie 
społeczeństwa informacyjnego i 
gospodarl<i opartej na wiedzy poprez 
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o 
Mazowszu 

Łączne nakłady 
finansowe 

434461,40 

390 230,40 

44231,00 

434461 ,40 

390 230,40 

390230,40 

44 231,00 

20588,00 

Lim it 2015 

108224,00 

82700,00 

25524,00 

108224,00 

82700,00 

82 700,00 

25524,00 

9936,00 

Limit 2016 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Limit 2017 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Limit 2018 Limit 
zobowiązań 

0,00 108224,00 

0,00 82700,00 

0,00 25524,00 

0,00 108224,00 

0,00 82700,00 

0,00 82700,00 

0,00 25524,00 

0,00 9936,00 

za organ stanowiący Jerzy Dąbrowski strona 13 z 20 
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie WfOenerowana dnia 2015.01 .26 



Jednostka Okres 
L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Lim it 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 

koordynująca od do 
finansowe zobowiązań 

Rozwój elektronicznej administracji w 
1.1.2.2 samorządach województwa URZĄD MIEJSKI 2010 2015 23643.00 15588,00 0,00 0,00 0.00 15588,00 

mazowieckiego wspomagającej 
niwelowanie dwudzielności potencjału 
województwa - Rozwój elektronicznej 
administracji w samorządach 
województwa mazowieckiego 
wspomagającej niwelowanie 
dwudzielności potencjału województwa 

1.2 Wydatkł na programy, projekty łub zadania zwłązane z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 
partnerstwa pUbllc:zno-pt)'WOtnego, z tego: 

. 

1.2.1 - wydatki bletące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 - wydatkł majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 
. . 

1.3 Wydatki na prąijramy, projekty lub zadania pozostałe (Inne nit wymienione 
w pkt 1.111.2),z tego 

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

<'l' 

1.3.1 - wydatki bletące 0,00 0,00 0,00 0,00 O,pO 
~ 

. !l,OO 
. 

1.3.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-
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Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr ł V/23/2015 z dnia 2015-01-22 

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2015 - 2019 

1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF 

Wieloletnia Prognoza Finansowa zostala sporządzona zgodnie z a rt. 226'232 
ustawy z dnia 27 s ierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 
2015-2019 co wynika z prognozy kwoty dlugu na okres zac iągniętych i planowanych do 

zaciągnięcia zobowiązań . 

Przy opracowamu WPF opa rto S lę na wytycznych dotyczących zalożeń 

makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek 
samorządu terytoria lnego, zaktua lizowanych w czerwcu 2014 r . pl'Zez Ministra 
Finansów. 
Przyjmując za loże nia do opracowania WPF oparto s ię również na da nych historycznych 
w zakresie poszczególnych źróde l dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt 
odniesienia wartośc i faktyczne wykonane w latach 20 12 '20 13 oraz plan budżetu na rok 
2014 wg stanu na 30 września 2014 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu 
za 2014 rok (wedlug zalącznika Nr l do WPF). 

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2015 rok przyjęto w wartościach zgodnych 
z projektem uchwały budżetowej na ten rok. 

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacj i dotyczących 

projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opiatach 
lokalnych, uchwal Rady Miejskiej, podjętych na podstawie tych ustaw oraz ana lizy 
ksztaltowania s ię sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach oraz przewidywanych 
tendencji l'ozwoju. 

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w horyzoncie najbliższych 4 
lat (2015'2018) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych : 

Wskaźniki 

makroekonomiczne 
2015 2016 2017 2018 

Inflacja średnioroczna (%) 1,2 2,3 2,1 2,5 

Realny wzrost PKB (%) 3,4 3,7 3,9 4,0 

Kurs walutowy PLNIEUR 
(zł) 

3,98 3,76 3,56 3,54 

W 2019 roku zalożenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie wielkości 

wskaźników z 2018 roku. 

II. PROGNOZOWANE DOCHODY 
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Planowanie dochodów Miasta na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy 
dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie 

skoncentrowano się na źród lach, które generują największe wplywy. 
W budżec ie na 2015 rok przyjęto : podane przez Ministra Finansów p lanowane kwoty 
poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytulu 
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , oszacowane wpływy z 
udziałów w podatku od osób prawnych, usta lone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty 
dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na rea lizację zadań 

własnych i dochodów związanych z realizacją zada" z zakresu administracji rządowej, 
informację z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji, ustalone na podstawie 
zawartych umów pism kwoty dotacji na zadania bieżące I majątkowe 

współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze 
sp rzedaży majątku , opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi , 

wynajmu lokali i zarządu nieruchomośc i oraz wpływów z różnych dochodów. 

3. Dochody bieżące 

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego przyjęto 

bezpiecznie, że będą one rosły , średnio między 1% . 2%, w roku 2016 i 2017 o 2% i l % w 

następnych latach. Analiza udziału poszczególnych źróde ł dochodów bieżących w 
dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie 
prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: 
część ośw iatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i op łaty loka lne, ze 
szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomośc i, udziały we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych i prawnych. 

Subwencja ogólna 
Planowaną na 2015 r. subwencję ogółną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra 
Finansów, pismem nr: ST3/4820/ 16/2014 z dnia 13 października 2014 r. W kolejnych 
latach 2016 - 2019 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 
2015 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej 
nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2013 roku. 
Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na lata 
przysz łe wg wskaźników przyjętych dla dochodów bieżących tj. wzrost miedzy l - 2%. 

Podatki i opłaty lokalne 
Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych 
dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy 
była zmienna , co wynika ło ze zmiennej bazy obj ętej opodatkowaniem. Dochody z 
podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomośc i. Do 
ważniejszych źródeł dochodów z tytulu opłat należą wplywy opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i z opłaty skarbowej. W 2015 roku oraz w latach kolej nych 
zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacj i średniorocznej 
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oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą zalożono coroczny wzrost wplywów z 
podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych 
uchwalanych przez Radę. 

W 2014 roku opia ty loka lne w stosunku do roku poprzedniego wykazują znaczny wzrost 
między innymi z powodu wpływów z tzw. "opłaty śmieciowej" . W 2013 roku wp ływy z 
tego tytułu na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach realizowane były tylko za 6 miesięcy. W latach 2016-2019 zakłada się wzrost 
tych dochodów o wskaźnik inflacji. 

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych 
Dochody z tytułu udzia łów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od 
osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmia ny w koniunkturze 
gospoda rczej . Wpływy z tytułu udz iału z podatku dochodowym od osób fizycznych 
przyjęto na rok 20 15 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem m< 
ST3/4820/16/20 14 z dnia 13 paźdz ie rnika 2014 r . w kwocie 6.230.584 zł. W latach 20 16 
-2017 prognozuje s ię wzrost dochodów z tego tytułu o 2%, a w latach kolejnych o 1%. 
Takie same założe nia zaplanowane zosta ły w stosunku do dochodów z tytułu udziału we 

wpływach z podatku od osób prawnych. 

Dotacje celowe z budżetu państwa, płatności ze środków europejskich 

Na rok 2015 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości 
zgodnej z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 paźd z ie rn ika 

2014 r. oraz z informacją z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 wrześn ia 2014 1'. Na 
lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 1-2%. J ako wielkośc i bazowe 
przyjęto wielkości planowane na 20 15 rok. 
Dotacje na zadania własne na rok 2015 przyjęto w wysokośc i usta lonej pl'Zez 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki, pismem FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 
2014 1' . Na lata następne wzrost dotacji przewiduje s ię w wysokości 1-2% . Jako 
wielkości bazowe przyjęto wielkośc i planowane na 2015 roku. 
Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art.5 ust. l pkt 2 i 3 u.f.p . Dochody w ramach tej grupy zap lanowane zostały na 
podstawie już zawartych umów i zgodne są z harmonogra mem rea lizacji zada,}. 

4. Dochody majątkowe 

W ramach tej grupy dochodów w latach 2015-2019 zaplanowane zostały : 

- dochody ze sp rzedaży maj ątku (sprzedaż mieszka ,}), 
- dochody z tytulu przekształce nia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

wlasności . 

Na obecną chwilę Miasto nie posiada zawartych umów o dofinansowanie projektów 
inwestycyj nych, w tym w szczególności projektów realizowanych przy współudz ia le 
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środków z UE. Dlatego też w roku 20 15 i la tach następnych nie planuje s ię dochodów z 
tego tytułu . 

WpJywy ze sprzedaży majątku 
Dochody ze sprzedaży majątku są dete rminowane koniunkturą w gospodarce, w tym 
przede wszystkim na rynku nie ruchomości . Obniżone te mpo wzrostu gospodarczego w 
osta tnich latach negatywnie wpłynę ło na sytuację na loka lnym ry nku nie ruc homośc i , co 
przedkłada s ię niekorzystnie na potencjalne wielkość dochodów z tego tytułu . 

III. PROGNOZOWANE WYDATKI 

Prognoza wyda tków oparta zosta ła o wykonanie wydatków na koniec 2013 r. i na 

30.09.2014 r. oraz przewidywane wy konanie na koniec 2014 r . 
Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak 
z uwzględnieniem ana lizy zadań bieżących koniecznych do rea lizacj i oraz 
obligatoryjnośc i wynikającej z przep isów obowiązującego prawa . 
Prognozę oparto na założeniu okreś lonym w a rt. 242, ust. 2 ustawy o fi nansach 
publicznych, po legaj ącym na zachowa niu relacj i, iż planowa ne wydatki bieżące nie mogą 
przewyższać dochodów bieżących (ewentua lnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat 
ubiegłych i wolne środki). W związku z powyższym w latach 20 15-20 16 założono 

ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowa nia jak najwię kszej 

nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne. 
Na 20 15 r . wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 27.853. 143 z ł , w tym na bieżące 
26.027.6 19 z ł i majątkowe 1.825.524 z ł. 

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie 
zawartych umów o pracę na koniec 20 14 r. 
Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy przewiduje się wzrost o l % 
od roku 201 5. 
Zakup towarów i usług ( gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda 
i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r. z uwzględnie niem 

1,2% wzrostu cen oraz na wyda tki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji 
wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe. 

W kolejnych latach wyda tki bieżące z ww. tytułów planuje s ię o wzrost przewidziany 
w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o 2, 1%. 
Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta przyjęto na podstawie zawartych umów 
z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zapla nowano dotacje dla 
podmiotów spoza sektora fina nsów publicznych na rea lizację zad ań własnych Miasta. 
Wydatki na obsługę długu zapla nowano na podstawie harmonogramów spłat 

zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek . Zarówno dla 
odsetek od zadłuże ni a istniej ącego jak zadłużenia prognozowanego przyję to 

prognozowaną stawkę WIBORIM powię kszoną o marżę kredytową wynoszącą do 0,6% 
Wydatki z tytułu poręczeń w łatach 2015-2019 dotyczą p oręcze nia przez Miasto umów 
kredytowych do Ba nku Gospoda rstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych 
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spólki INWEST-BUD TBS Sp. z 0.0. (tj. budowy budynków mieszkalnych). Poręcze nia 
ważne są do dnia 31 grudnia 2034 r. 

Wydatki majątkowe 

W roku 2015 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 1.825.524 zł. 

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 

W roku 2015 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokośc i 722.866 zł. W kolej nych latach 
planowane nadwyżki budżetowe oraz nadwyżka z 20 15 r ., zostanie przeznaczona na 

sp latę zobowiązań z tytulu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. 
Przychody budżetu Miasta w 2015 r . w kwocie 1.010.484 zl w zostaną przeznaczone na 

spłatę zobowiązań z tytulu zac iągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek 


i pochodzić będą z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 500.000 zl, sp lat 

z udzielonej pożyczki w kwocie 300.000 zl oraz wolnych środków niezaangażowanych 


w 2014 roku w wysokości 210.484 z ł. 


W latach 20 16 - 2019 Miasto planuje wylącznie rozchody zmniej szaj ące dlug, czyli splaty 

rat kredytów i pożycze k. W roku 2015 przewiduje się umorzenie pożyczek z WFOŚ iGW. 


Umorzeniu podlegać będą ostatnie raty pożyczki przypadające do sp laty w 2018 i 2019 


roku . 


V. PROGNOZA DŁUGU 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
od 20 14 roku zastosowa nie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sie rpnia 2009 
roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi JST nie może uchwalić budżetu , którego 
realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolej nym roku relacja 
lącznej kwoty przeznaczonej na obslugę zadluże nia (suma spłat rat hedytów i pożyczek, 

wraz z należnymi w danym roku odsetkami , wykupów papierów wartośc iowych wraz z 
należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne splaty kwot wynikające 

z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią 
arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych 

o dochody ze spl'Zedaży maj ątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące , do dochodów 
ogóle m budżetu . Nowy sposób limitowania zadluże nia oparty jest wprost na saldzie 
operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży maj ątku . 

W latach 2015-2019 indywidua lny wskaźnik zadlużenia kszta ltuje się poniżej 

dopuszczalnego wskaźnika poziomu oheślo nego w w/w przepisie. 
W latach 2016-2019 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc 
w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie 
sp laty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogra mów sp lat w zawartych 
umowach. 

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 
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W 2015 roku na przedsięwzięcia obję te WPF przeznaczono kwotę 108.224 zl, w tym na 

wydatki bieżące 82.700 zl, a na wydatki majątkowe 25.524 z ł. 

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawie ra 
zalącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przeds ięwzięć wieloletnich okreś lono 

jako suma wydatków pl'zewidzianych do l'ealizacji poszczególnych zadań począwszy od 
20 15 roku do końca okresu realizacji Zadali Zachowując c iąglość przeds ięwz ięć 

wieloletnich w zalączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach 
poprzednich posiadały status przeds ięwz ięcia wieloletniego a okres rea lizacji kończy s ię 

w roku 2015. W ramach przeds ięwzięć okreś lonych w zalączniku nr 2 do uchwaly 
w spl·awie WPF na la ta 2015 - 2019 wykazano kwoty wynikające z realizacji zad ań 
bieżących fina nsowanych ze środków UE, ze środków wlasnych oraz środków budżetu 
p aństwa. 

. 


. Lech \-r:o -m - s -~ 
It,Pta Burmi9tna 

za organ stanowiący Jerzy Dąbrowski strona 20 z 20 
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 
2015.01.26 

http:2015.01.26



