Zarządzenie N r 156/2015
Wójta Gminy Że|azków
z dnia 30 września2015r.

w sprawie:zmiany WietoletniejPrognozy FinansowejGminy Że|azkówna lata 2015-2018.
Na podstawieart.232 ustawyz dnia27 sierpnia2009r. o finansachpublicznych
(tekstjednolity
Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.)zaządzasię,co następuje:

s1.WuchwaleNrlll/11l,14RadyGminyfe|azkówzdnia29grudnia2014r'wsprawie
Wielo|etniej
zmienionej:
PrognozyFinansowej
Gminyfe|azkówna |ata2015-2018
. uchwałą
Nr lV/31/15RadyGminyfe]azk6wz dnia16 |utego2015r.w sprawiezmiany
Wie|o|etniej
PrognozyFinansowej
Gminyfe|azkówna lata2015-20,|8.
- zaządzeniemNr 99/2015Wójta Gminy fe|azkówz dnia25 czeruvca2015r.w sprawiezmiany
Wie|o|etniej
PrognozyFinansowejGminyfelazków na lata2015.2018.
załącznik
Nr 1 otrzymujebzmienieokreś|one
w załączniku
do niniejszeg
o zaządzenia,

$2. Zaządzeniewchodziw życiez dniempodpisania.

za organwykonawczySylwiuszJakubowski
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Uzasadnienie
d|ozarząd|zenia
Nr 156/2015Wójta Gminy żk|azkówz dnia 30 września2015r.
w sprawiezmiany WieloletniejPrognozyFinansowejGminy żn|azkówna lata 2015.2018.

Zmianyw załącmikuNr l do WieloletniejPrognozyFinansowejGminy Że|azkówna|ata
20|5.20|8wprowadzasięstosowniedo art.f29 ustawyo finansachpubliczrych.
Zarządzerueobejmujezrnianybudżefuwynikającez uchwałRady Gminy i zarządzeńWójta Gminy
wydanych
w okresieod26,06,20|5r.
do 30.09.20|5
l Zmianydotyczątylko
2015roku.
ZwiększeniuulegĘdochodyogółemi stanowiąkwotę24.675.757,78
zł',wĘm: dochody
bieźzące23.870.274,38
złi dochodymajątkowe
805.483'40'00
zł.
Zwiększonowydatkiogółemdo kwoty 26.588.817'63
zł,w tym:łvydatki
bieżące,które stanowiąkwotę
2|.|34.971'23złi wydatkimajątkowe
zł,
w kwocie5.453.846'40
Wynik budżetu
uległzrrrianiei wynosi .1.913.059'85
złze wzg|ęduna zrnianęw przychodachbudżętu.
Deficytbudżętu
zostaniepokrytynadwyżką
z lat ubiegĘch.
Przedsięwzięcia
nie ulegająznianie.

za organwykonawczy
SylwiuszJakubowski
podpisanego
Kopiaz dokumentu
elektronicznie
wygenerowana
dnia2015.'1
0.05
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Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr'| 5612015
z dnia2015-09-30
z tego:
w tym

w tvm:
w tvm:

WyszczegÓ|nienie

Dochody ogÓłem

x

Lp
Formuła

Dochody bieżące

l

1.1

dochody z q/tułu
dochodyz q utu
udziafu we
udriafu we
wpływachz podatku wpływachz podatku
dochodowegood
dochodowegood
osÓb fizycznych
osÓb prawnych

' t . 1t.

1.1.2

podatki i opłaty3)

1.1.3

z podatkuod
nieruchomości

1.1.3.1

z subwencji
ogÓ|nej

z tytułudotacji i
środkÓw
przeznaczonych
na ce|e bieżące

Dochody
majątkowe x

1.1.4

1.1.5

1.2

ze sprzedaŻl
majątKu

z tl^utudotacji
oraz środkÓw
pnzeznaczonycn
na inwestycje

1.2.1

1.2.2

[1.1]+[1.2]

2015

24 675 757.78

23 870 274.3t

7 3 1 36 0 5 , 0 0

90 000.0(

5 562 8 19.00

2o4'2154.00

22 500 000,00

6 614 112.0t

2277 588,00

2016

22 500 000.0(

805 483,40

7 437 900,00

91 500.0(

0,00

0,00

5 657 400.0(

2 687 | 00,00

6 726 600.0(

20'17

22 900 000.00

2 316 300,00

22 900 000.0(

7 564 300,00

0,00

0,00

93 100.0(

0,00

5 753 600.0(

2732800.00

6 841 000.0(

23 300 000.0(

0,00

2014

23 300 000.00

2 355 700,00

7 692 900,00

0,00

94 700.0(

0,00

5 E51400.0(

2 779 300,00

6 957 300,0C

2 395 700,00

0,00

0.00

0,00

1) \'lł'.. m.ć! bt'i dotmny i.|4. v ułfużj. pid]dyn' U kMqm !o.żE.'dn.
po./q. Ę !..<!.łfuiofu w kdumE.łt' . |.b t w.tw'
?) zĄ^b rłL 27 !.lżł,2 d^b i".|.Ęn|.2o00rofEne.n
pud|ąn*
(Dz U. ż 2o13 i !.r 335 ż pćŁ a) M.l
ddq.6b'Ę.'
p!.nq
*icd.tll.
fn.M
oh.jmUF okE Dk! bcdfb*!o
kdqnlłł| rrt w.ytJ*ii dl!źf..o
okE.u p6cnoMt*l
fin.Bał..o
M'r.b!ui}
'ia EIĆ. dh lł 'yk@js!t
po2i óiniftdny (a].tlo ołB p'og;o'y' wnik"jqq
zź -t.lny'
' ' .'
3) w pą}'q| *'tEi.
Ji łs|y wyrrłlch Dodnhł i opht pobtałrnych pa j.ćEldd sofadu
"'i
b.'bli.l
ii . n|. Vko e.dat.ii i oŃ bkdn'v..t:
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z tego:
w tvm

wrym:

w rym:

w tvm:

WyszczegÓ|nienie

r
Wydatki ogÓłrem

V1rtdatkibieżące

x

z q^ufupoĘcze i
gwarancrl

gwarancjei
poĘczenia
podIegające
wyĘczeniu z |imitu
spłatyzobowiąza ,
o ktÓrym mowaĘ
art.243 ustawy

na śphtę p.zejęlyd
fobow|ąa
samodzi.|nelo
publicaego
zakt du opieH
zdrMtEi
prekdaŁon.go
na
okeś|ony.ł| w
6ada.
ou6i9d|
o dzia|alności
|cmieej,
w vrysokośd w
iakiej nic pod|egaią
sfnaheMniu
dotacia z
.'
budefu
oaósk.

@serre | qysKoflo
pod|egaiąe wyląąeniu
z |inifu spłaty
odsetki i dyskonto
zobowiąza|i, o KÓrym
w,lqgę|ilu
PwlEgaIqw
|lwa w arl 243
z limitusplaiy
odsetki i dyskonto ustawy,w teminie nie
określonew art.243 dfuższym niż 90 dni po zobiliąza ' o KÓrym
t1wa w art. 24il
ust 1 ustawy x zako czeniu programu,
ustily' z tytułu
projeKu lub zadania i
zobowiąza
ottzyrnaniu refundaqi z
zaciągniętyÓ
na wkład
|ych środkÓw(bez
krajowy '
odsetek i dyskonta od
zobowiąza na wkład

wydaTłffi;psługę

kraiMl

LP
Formuła

z

2.1

2.1.1

2.1.1.'.|

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

Wvdatki
majątkowe'

I

2.'t.3.1.1

z.',t.3.1.2

2.2

12.11+
12.21
0.0(

54 000.0(

54 000,0(

0.00

0.0c

s 453 846.40

0,0(

40 500,0c

40 500.0(

0,00

0,0(

3 490 436.00

0,0(

0,0c
0,0c
0,0c

0,0(

0,0(

0,0(

0,00

0,0(

3 859 000.00

0.0(

0,0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.00

0,0(

4 100000.00

2015

26 588 817.63

21 134 971,23

0.0(

2016

22 380 436.00

18 890 000.00

0,0(

2017

22 900 000,00

19 041 000.00

2018

23 300 000.00

19 200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty d|a |at budżetowych2013-2018.

za organ wykonawczySylwiusz Jakubowski
wygenerowanadnia 2015.10.05
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z teqo:
wvm:

WyszczegÓ|nienie Wynik budżetu

LP

Formuta

?

nt-t2t

P|zychod)ł
budżetu

Nadwyżka
budżetowaz |at
ubieg{ych x

4

4.1

[4.1]+[4.2]+[4.3]
+ 14.41

w twn:

w tvm:

w tvm:

na pokrycie
deficytr
budżefux

Wo|ne środki,o
ktÓrych moilra w
art.217ust.2pkt
6 ustau4l x

na pokrycie
deficytu
budżetur

KredW
pożyczki'emisja
papierÓw
wartościowychx

na pokrycie
deficytu
budŹetu x

InnepŻychody
nieAtliązane z
zaciągnięciem
dfugu 5)x

na pokrycie
deficytu
budżetux

4.1.1

4.2

4.2.1

4.3

4.3.'l

4.4

4.4.1

-1 913 059.81

2 010 617.85

2 0 1 06 1 7 . 8 r

't 913 059,8!

0,0(

0,00

0,0(

0,0(

I 19 5&4.0(

0,0(

0,0(

0.0(

0,0(

0,00

0,0(

0,0(

0,0c
0,oc

0.00

2016
2017

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0.00

0.0(

0,0(

0,00

0,00

2015

0.0(

0,0(

0,0(

0,0(

0.0(

0,00

0,0(

0,0(

0,00

0,00

2015

0,00

5) W pory{i wykazuje się w szczegÓ|ności kwoĘ przychodÓw z tytułuprnvatyzaqi maiątk oraf' sphty połcfek udzie|onyc ze środkÓwjednostki.
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z tego:

w tvm:
z tego

vwszczegÓ|nienie

wtym Ęcfna kwota
spłaty rat
przypadającychna
kapitałowych
dany rok kwot
kredytoiv i Pożyczek
ustawowych
oruz wyKup
wyłącze z |imitu
papierÓw
^ spłatyzobowiąza ,
wartościowych
o KÓrym mowa w
art. 243 ustawy x

Rozchody^
budżefu

Lp

Ę

Formuła

+[5.21
[5.1]

5.1

kwota
pŻypadającychna
dany rok kwot
ustawowych
wyłącze
okreś|onych
w arlt
243 ust.3 ustawy

5 . 11 . 2

5.1.1.1

ą11

[ 5 . 1 . 1 . 1+][ 5 . 1 . 1 . 2 ]
+ 1 51 1 3 1
97 558,0(
0.0(

kwota
kwota
Przypadających na przypadających na
dany rok kwot
dany rok kwot
ustawowych
ustawowych
wyłącze innych niż
wyĘcze
okreś|onych
w art.x okreś|one
w arli 243
243 ust 3a ustawy
ustawy
5.1.1.3

Inne rozchody
niezfliązane ze
sphĘ długu

5.2

2015

97 558,0(

0.0(

0.0(

0,0(

0,0(

20'16

I 19 564.0(

119 564.0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

2017

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0.0(

20'18

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0,0(

0,0(

0,0(

3)w'oaqi'ł'te,.&w.E.!dtBtdłyĘ8i.rynik.lą6z.lt36U!'.łyżdnh7ordn|..'ol2ron|.nb.lłlyd!ui'*w:\rłą'k!lE{|.*jł!.bvybuj(Ę
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WyszczegÓlnienie

LO

Kwota dfugu

x

Kwota zobowiąza
wynikających z
prząęcia przez
jednostkęsamorządu
terytorialnego
zobowią1a po
likwidorvanychi
przekszta,icanych
jednostkach
zaliczanychdo
sektora finansÓw
publicznych

Re|aqa uÓ\ilnważenia wydatkÓw bieżących. o
|dÓrej mwa w a.t. 242 ustafly

RÓżnica między
dochodami
bieĘcymi a
wydatkami
bieżącymi

8.1

o

n.1l- t2.11

Formuła

8.2

- (2.11
n.rr+11.ll1.lb2r

0.0(

2 735 303.15

4745921.O(

2016

0.0

0.0(

3 6 1 00 0 0 . 0 c

3 610 000.0c

2017

0,0

o.0(

3 859 000.0c

3 859 000_0c

2018

0.0

0.0(

4 100 000.0c

4 100000.0c

2015

119 564.0r

RÓżnica między
dochodami
bieĘcymi'
skorygowanymio
środkiDa wydatkami
bieżącymi, . s)
pomnreJszonyml
o wydatki

w przepisachdotyczyw szczeg |nościpowiększeniao nadwyżkębudżetowąz |atubieg.łych,
zgodniez art 242ustdw.
7) skorygoivanieo śrcdkiokreś|one
8)PomniejszeniewydatkÓwbieżących,zgodniezart36ust.1pK1ustawyzdnia7grdnia2o12|.ozmianieniek6rchustawwałiązkuzrea|izacjąustawybudżetowej,
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WskaŹnik spłaiyzobowiąza

Vwszczegołnienie

W6kaźnikp|anMnei
Ęaej |mg sphv
zobowiązi ' o KÓr.j
moM w art. 243 ust 1
U$vry do dod|odÓq
bez Mg|ędnicnia
ffi9 ltŃfzmego Prze
.icdnostkę samdządu
tcMorialncgo i bą
M!|ęcniania
6tahwyd| lryĘąe
pr.ypadający na
dmy rok. '

Lp

9.1

Formuła

+[2.r.3.11
+
(2.r.r.1
t5.11
) / tll

Wska.hik planMnei
Ęcaei |Mty sŃty
!lt. 2ł3 us|
dodlodfu,
iliązku
sp
pEez Fdnclkę
Wg|ędnicniu

.|

u6kwy
bą

Kmta zobdązaó
ilązku
do

iednostkę śanożądl
terytoddnćoo

łtwtonego
smożądu
uśa!^Arydt

Pqpaoaląrym oo
splaty w danym roku
budżelowym,
zgaflie

z ilL?11

dey.ok

9.2

oa

Wsk.źnikp|anMnrj
Ęcaej krcty sphty
zobiliqza , o kt&oi
moMwad.243 u6t I
usbvry do do.łtodfu,
po uMo|ędnisiu
pąe
samożądu
leMorialneqo
fraz po
uMg|ędniffiu
uśafld^ryÓ
wyĘczeó
przypadający.h
na
dany rok '

ffiptuonego
jednGtkę

Wskabik dod|odćw
bieżąq.ł|
piliękvonych o
do$ody zc EpŹcdaży
meiąfu ord
pmnrwonym
o
wyda|ki bidąe'
do
docł|od6w budżetu,
uśta|ony da danego
rotu (kkahik
jedntromy)'

|Mg|ędnieniu

oq|czonywtłou
o
plan 3 lMdafu roku
popfze.|zają@go
piemry rok prognozy
(Wkaź'.k usta|ony w
oparciu o śre&ilą
aMmetycaą z 3
popŹed.'i
|at)l

qĘ

9.4
!r1.!N2r.t,1D + B!,3.iH2,r.r,!.r
t21.3.uH5.1Xr.t.!!le3D41f

r nf '.r''.lll'!'l.!.lż1'1!'2D

sphty zobowązaó
okregony
w aft. 243

sphty zobwiąza|i
okeś|ony w art. 2fl3
lMg|ędfeniu
uryhżeó,
uślamvryÓ

wykonaniorokr
popżed2ającego
paeMzy rok prognozy
(Bkażilk usta|ony w
oparciu o &ednią
arytmetycaą z 3 '
popuedri. lat)

9.6.1

OA

((r.t-nnr.rD+{rf1t(ztHzi 2H1stDy (11

średnia z hed|
popue
i. lat[9.51

średnia z tżedl
popuedni.h ld [9.51

o spelnicniu
Inlomacje
Gkaźnika
sptaty
zobowązafi
olredonelo
w art. 243
|Mg|ędniehiu
foboviąa
fs,iązku
samożądu
iednGtkę
oraz po
tdytdidnego
Mdędnieniu
udawovryó
WĘżd,
oHiczonego
w oparciu
) p|an 3 hf,adałÓ\f, rok'
poprzedzającego
rok
budżetdw'

ą7

[e.6]- [e.41

Inforhacjao +dnaaiu
ffikÓika
sptaty
zobowiązaii
okeć|onego w art' 243
uEg|ędnieniu
zobowiąza.'i łiązku
jcdnGtkę
teMoridnego

smoŹądu
oraz po

UśbmY.ydl
u.yhczerl,
oblieonego w oparciu
o vaykonanie rolo
poprzedzającego
rck

9.7.1
- [s.41
[s.6.11

2015

0,610/l

Q,610/a

0,0(

0,61%

0,'t1

15.630/o

19,620/o

TAK

TAK

2016

o,7'lo/,

0.710/ą

0,0(

o,710/o

0,1G

12.530/a

16,52%

TAK

TAK

2017

0,0001

0,o0o/ą

0,0(

0,00%

0,17

10.36%

14,350/o

TAK

TAK

20'18

0,0001

0,0001

0,0(

0,00%

o'1ć

14,660/o

14,66%

TAK

TAK

9)wp@!i|*ylofui..ięł.f.ż..dtE...wył.@n|.łynik4ą6f..t3au.łłv'z&Ł7erdnia2012roaŁni.ni.krćly.hud.właĘi'ozEi|ż..iGt.*'h]dź.b'rj@|.z.Lhd|p'
aolpą pozyq| 9'6'l.
|.l..nvąnc łrtpnla
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w tym na:

|nformacje uzuPełniająceo wybranych rodzajach wydatkÓw budżetowych
z teoo:

WyszczegÓ|nienie

Lp

Pzeznaczenie
prognozowanej
nadwyżki .^.
'"'
budżetowej

to

spłaty kredytÓw'
pożyczek i wykup
papierÓw
wartościowych

Wydatki bieĘce na
wynagrodzeniai
składkiod nich
naliczane

10.1

11.1

Wydatki ariązane z
Wydatki obięte
funkcjonowaniem
|imitem'o ktÓrym
organÓwjednostki
mowa w art 226
samorządu 1|)
ust 3 pkt4 ustawy
terytorialnego

11.2

2016

2017
2014

11.3.1

11.3.2

Nowe wydatki
t3)
Inwestycylne

Wydatki majątkore
wformie dotacji

11 . 5

11.4

I 1.6

[ 1 1 . 3 .+
1[11 1 . 3 . 2 1

Formuła
2015

114

VWdatki
inwestycine .^.
kontynuowane'',

majątkowe

bieżące

0,0c

0,0(

119 564.0C

119 564.0(

0,0c
0,0c

0,0(
0,0(

I 902 396.0(
I 946 900.0(
8 991 600.0(

2 3 1 51 0 8 , 0 (

I036 600,0(

2 350 000.0(

2326700.0C
2 338 300.0(

486 405.0(

50 000.0(
50 000.0(
0,0(

436 405.0C

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00
0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 431 073.4C

3 332736.0C
3 701300.00
3 492 400.00

22773,OO

0,00
0,00
0,00

10)PŻeznaczenienadwyżkibudżetoivej,inneniżspłatykredytÓw,pożyczekiwykuppapierowwartościowych,wymagaokreś|eniawobjaśnieniachdow
11)WpozycjiwykazujesiękwotywydatkÓwwramachzadawłasnychklasy{kowanychwdzia|e75
(rozdziav od 75017 do75023I
12) W pozycjiwykazujesię wartośćinwestyc'ji
rozpoczętychco najmniejw poprzednimroku budżetowym,ktÓregodotyczyko|umna'
13) W pozycjiwykazujesię wartośćnowychinwesĘcji,ktÓre p|anujesię rozpocząćw roku, ktÓrego dotyczyko|umna.
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z udziałemśrodkÓw,o ktÓrych mowawarl 5 ust. 1 pkt2 i 3 ustawy
FinansowanieprogramÓw,pro'iektÓw|ubzada rea|izowanych
wVm:

WyszczegÓ|nienie

Dochody bieżące
na programy,
projekĘ|ubzadania
finansowanez
środkiokreś|one
w
udziałemśrodkÓw, art.5 ust. 't pkt 2
o ktÓrych mowa w
ustawy
art.5 usL 't pkt 2 i 3
ustawy

12.1

LP

12.1.1

wrym:

w tym:
w tym:

Dochody
majątkowe na
środkiokreś|one
w programy,projekty
art 5 ust 1 pkt 2
lub zadania
środkiokreś|one
w
ustawy wynikające
finansowanez
art. 5 ust. 'l pkt 2
wyĘczniez
udziałemśrodkÓu
ustawy
za\^/artych
umÓw na o ktÓrych mowa w
rea|izacjęprogramu, art 5 ust. 1 pkt2 i 3
protektu.lub
ustawy
I
zaoama '
12.'t.1.',|

12.2

Wydatki bieżącena
Wydatki bieżące na
projektulub adania
programy, projekty
środkiokreś|one
w
wynikające wyłącznie
lub zadania
finansowane
art. 5 ust. 1 pK 2
z zawarĘch umÓw z
finansowanez
środkami
podmiotem
ustawywynikając,e udziałemśrodkÓw'
w art 5
wyłączniez
dysponującym
o ktÓrych mowa w okreś|onyrni
u
s
L
l
p
K
2
u
s
t
a
w
y
zawartych umÓw na art.5 ust.1 pktz i 3
środkami,
o ktÓrych
rea|izacjęprogramu,
mowa w art. 5 ust 1
ustawy
proiektulub zadania
pkt 2 ustawy

12.2.1

WNM:

12.3

12.2.1.1

12.3.2

12.3.1

Formuła
2015

0.0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0c

0,0(

0,0(

0,00

2016

0,0(

0.0(

0.0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0.0(

0.00

2017

0,0(

0.0(

0.0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,00

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0,0c
0,0c

0,0c

2018

0,0(

0.0(

0,0(

0,00

1.)wp4.ii1z1.1.1'12.2'1.1'12.'2'1ż1'2''125.1'126.1'12'?.loE123'1.uttąF!ię*yĘg!i.kŃłt'i|k.jąą'unÓwn.E|E.qępE!m!,proj.lJ|ubad.ni.eri..nhp
do fffij.

w okB'.

F!gn.ą.
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w tym:

WyszczegÓ|nienie

Lp

Wydatki majątkowe
na programy,
proiektylub zadania
finansor/anez
udziałemśrodkÓw,
o ktÓrych mowa w
arl5ust.1pkt2i3
usEtwy

Wydatki na wkład
wrym:
Wydatki na wkład
Wydatki majątkowe
krajowyw afiązku z
kra|owyw łvią4ku z
na rea|izację
zawartąpo dniu 1
prcgramu,projektu umową na rea|izację
programu,projektu
stycznia2013 r.
lub zadania
lub zadania
umową na rea|izaĄę
wynika'ące
wyłącznie
już'
finansowane
w zrliązku z
programu,projektu
finansowanegoz
z zawartych umÓw z
środkami
zawaną umową na
udzia|rem
środkÓWo
lub zadania
podmiotem
programu,
5
okreś|onymi
w art
ktÓrych mowa w arL 5 rea|izację
finansowanegow co
dysponującym
projektu
ust 1 pkt2 ustawy
lub
zadania
najmniej60%
ust 1 pkt2ustawy
środkami,
o ktÓrych
bez wzg|ęduna
środkami,
o ktÓrych
mowa w art.5 ust. 1
stooie finansowania
mowa w art 5 ust. t
pkt 2 ustawy
pkt2 ustawy ro
tymi środkami
12.4.1

12.4

12.4_2

12.5.1

12.5

w tym:

wtym:

w Att|ązKuzluz
zawartą umową na
rea|żacięprogramu,
protektulub
zadania

't2.6.1

12.6

Przycfiody z łfufu kedytÓ[
pożydek, emisji papigfu
pM|ające w
Mrtośdrydl
prolramu, projektr lub adahia
finanaMncgo zudziałem
środkÓu o ktÓryd| moM w
art. 5 BL 1 pK 2 us,tavrybe
Mg|ędu n6 stopie
finansMni. vmi łodkami

12.7

w zltiązku z juiz
zawaĘ umowąna
rea|izacjęprogramu'
projektulub zadania

12.7.1

Formuła
2015

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0c

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

2016

0,0(

0.0(

0.0(

0,0(

0.0(

0,0(

0.0(

0.0(

0,0(

2017

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,oc

0,0(

0,0(

0,0(

0.0(

2018

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

15)Peprnmipolcłt|ubadenbl'Mmr6Mlnnlc0*..odk.ml'oldć.ytinMl.'t5ut1pn2u.i.wy'n.l.Ę@m|.ćl.|c.r.klpt!g@.ptq.K|ub''ahF'!i..żą6dod|6d'd.min.n|.
&ł..|Ół.oksralm{.t5Et1pK2u.rły,Bi.la.l.po.d||aiudy*onb..n.a.d6dr.d{od|*.go'!.dn|.fptż.p|.nIun||E!DFl.|d.Jd.'w|t.k|.!opl..nmu'!|!j.|(|!bnĘ
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Kwoty dotyeą@ prejęcia i spłatyzobowiązarl po samdzie|nych publienych zakładac opieki zdrwotnej oru pokrycia ujemnego wyniku

w tvm:

WyszczegÓ|nienie

Lp

PraydEdy z tt/tutukredyttu,
Pożyąck' emisji p.derÓw
knościo$ry. PMają@ w
łiąffu z zMdą po &iU t
stymia 2013 a,umilq na
r.dizacię płogremu, pfojektu
lub zadania llnaBoknego w
6 naimniei60% ś.odkemi,
o
|dÓryęh mom w art 5 !6t 1
pK 2 udaury

12.8

w aniązkuz już.
zawartą umową na
rea|izacjęprogramu,
projeKu lub zadania

12.8.1

Kwota zobowiąza
wynikających z
przejęcia p|zez
jednostkę
samorządu
terytorialnego
zobowiąza po
likwidowanychi
przekształcanych
samodzielnych
zakładachooieki
zdrowotnej

Dochody
budżetowez Mułu
dotacji celowei z
budżetupa stwa,o
ktÓrej mowa w arL
196 ustawyz dnia
't5 lwietnia 2011 r.
o działa|ności
leczniczej(Dz. U. z
2013 r. poz.217, z
pÓźn.zm.)

13.1

13.2

Wysokość
zobowiązari
podIegających
mowa w art. 190
ustawy o
działa|ności
leczniczej
'13.3

Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę
Wydatki na spłatę
przeiętych
przeiętych
zobowiąza
zobotiaVafi
zobowiąza
samodzielnego
samodzielnego
samodzielnego
pub|icznegozakładu pub|icznegozakładu
opieki zdrowotnej
opieki zdrowotnej
opieki zdrowotnej przejętych
do ko ca
przeksaałconego
likwidowanegona
2011 ( na
na zasadach
zasadach
podstawie
określonych
w
okreś|onych
w
przepisÓw o
przepisach o
pŹepisach o
zakładachopieki
działa|ności
działa|ności
zdrowotnej
leczniczei
leczniczej
13.5

13.4

13.6

Wydatki bieżącena
pokrycieujemnego
samodzielnego

opieki zdrowotnej

13.7

Formuła
2015

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0,0c
0.0c

0.00

2016

0.00

0.0(

2017

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0c

0.0(

0.0c

0_0c

0.0(

2018

0,0(

0.0(

0.0(

0,0(

0.0(

0.0(

0,0c

0,00

0.0(
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Dane uzupe|niająceo dfugui jego spłacie
wVm:

WyszczegÓ|nienie

SpłaV nt
kapitałowychoraz
vrykup papierwv
Kwota dtugu,
wartościowych,o
ktÓrego p|anowana
ktorych mowa w pkL spłatadokona się z
5..|.'wynikające
wydatkĘ
wyĘcznie z tytułu
budżetu
zot,olrlięa jUż-.
zaciągniętych

Lp

14.',|

14.2

Wydatki
zmniejszające
dług'

14.3

zliliąz3'nez
umowami
spłatazobowiąza
zaliczanymido
wymagalnychz lat
t]^ułÓw
dfużnych
poprzednich,innych
^
wliczanycłtdo
niżwpoz 14.3.3 pa
stwon'ego dł{gu
^
publicznego

14.3.1

wypłatyz t)^ufu
wymagalnych
poęcze
..i,
gwa|źlncJl

14.3.2

14.3.3

Wynik operacji
niekasourych
wpłWających na
kwotędługu( m.in.
umo|zenia,rożnice
kursołe)

14.4

Formuła
2015

97 558,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0.0(

119 564.0(

0,0(

2016

0,0(

0.0(

0,0(

0,0(

2017

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0.0(

0,0(

0,0(

0.0(

0,0(

0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
'hlbnł*!o.p.hhn|u6|o,ii|ątpl.vahqrlquo|Glo.!ow.n2{ut'ypoU'łzcĘh/..!|U:!ł'fi.aiaĘźuwpÓltm@i..oDdi.dMr!a..Ń:rdub.ylo|icn.!
2014
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PrzedsięwzięciaWPF

załącznik nr 2 do
zaządzenianr 15612015
z dnia2015-09-30

kwoty w
zł

L.p.

Jednostka
odpowiedzialnalub
koordynująca

Nazwa icel

Okres
rezlizacii

od

do

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2015

Limit 2016
50 000,00

Limit 2017
50 000,00

Limit
zobowiąza
150000,00

Wydatki na przedsięwzięcia-ogÓłem ({.l +1.2+l.3)

I 895 62{,00

486 405,00

1.a

.wydatki bieĘce

{ 745 621,00

436405,00

0,00

{.b

. nrydatki majątkowe

{50 000,00

50 000,00

50 000,00

,1.1

Wydatki na programy' projekty lub zadania A,riązane z programami
realizowanymi z udziałem środk6w,o ktÓrych mowa w art.S ustl pK 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr157,
poz.1240,z pÓźn.zm.),z tego:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

. wydatki bieżące

0,0(

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

. wydatki majątkowe

0,0t

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Wydatki na programy' projekty lub zadania związanez umowami
partnerstwa puuliczno.pąiwatnego, z tego:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1;2.1

1wydatki bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

: wydatki majątkowe

o;oo

0,00

0,0(

0,00

0,00

1.3

ylfiTlix:łTffi'o.i"*,'

50000,00

50 000,00

150 000,00

1

1.3.1
1't11

1.3.2

pozostałe
(inneniżwymienione
lubzadania

.wydatki bieżące
Utrzymanie czystoŚci i poŻadku w
Gminie - Utrzymanie czystościi porzadku
w Gminie

UG ZEUZKOW

2013

. wydatki majątkowe

za organ wykonawczySylwiuszJakubowski
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2015

0,00

50 000,00

0,00
{50000,00

{ 895 621,00

486 405,00

't 745 621,00

436 405,00

0,00

0,00

0,00

1 745 621,00

436 405,00

0,00

0,00

0,00

{50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

150000,00

s t r o n a1 4 2 1 7

( J

a

L.p.

Naałra i cel
Budowa zbiomikÓw wodnych mabj

1.3.2.1 rctencji w m. Dębe - Zapobieganie
zalewaniu te,enÓw nadrzecmych i
rckeacji

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
UG fELAzKÓw

Okres
realizacii
od

do

2015| 2017

za organ wykonawczySylwiusz Jakubowski
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Łączne nakłady
finansowe
Iffi 000,00

Limit 2015

50 000.00

Limit 2016

fiu0,00

Limit 2017

50 000.00

Limit
zobowiąza
1il 000,00
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z dnia2015-09-30
objaŚnieniado uchwały/zaządzenia
nr 15612015

objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Że|azków na lata 2015.2018

Uwagi ogólne:
Wieloletnią prognozęfinansowąGminy Żę|azków na|ata20|5.20l8 sporządzonow oparciu
o wytyczne w tym zakresiewynikajace z art.226-229ustawyz dniaL7 sierpnia2009 roku o finansachpublicznych.
Zgodnie z art.227 w/w ustawywięloletnia prognozafinansowaobejmujeokres roku budżetowegooraz co najmniej ttzech
kolejnych lat. Ponadtoprognozę
lcwotydługu,stanowiącączęśówieloletniej prognozy finansowej, sporządzasię na okres , na który zaciągniętolub planuje
się zaciągnąćzob owiązania.
Wedtug przyjęĘchzałoŻenGminaŻe|azków będzie posiadaó zobowiązaniazffiułuzaciągnieĘch kredytów do końca
2018roku.
Dochody:
Prognozowanedochodyna rok 2015 są równoważnez dochodamiuwzględnionymiw budżeciena rok 20|5, zaśdo
prognozowaniaposzczególnychdochodów na|ata2016.2018 zostatazastosowanazasadapodejściaindywidualnego.
Wielkościposzczególnychdochodów zostaĘoszacownew oparciuo analizęwykonaniaztrzech ostatnich|at(z
uwzględnieniemtendencjiwzrostowych,bądźspadkowych).w przypadku niektórych żródęltdochodów
(np. subwencjawyrównawcza,udziĄ w podatkachstanowiacychdochód budżetupaństwa)dużewahaniaw uzyskanych
kwotach ogółemw poszczególnych latach nakazująprzyjęcieuśrednionej
wielkościi t1rmsamym obniżenieryzyka błędu.
Sytuacjata ma bezpośredni
wpĘw na niskie tempo wzrostu planowanychdochodów ogółemw latach 2016-2018(średni
wzrosto |,7Ą,
W prognozowanymokresie nie przewiduje się dochodów o charakterzemajątkowym.
Wydatki:
W zakresięwydatków biezącychdla roku 2015 ptzyjetoplanowanąkwotę w budżeciegminy.
W latach 20|7.20|8 załoŻonowzrost o 0,8Yo,natomiastw 20|6r. spadeko 3,7Yo,który jest wynikiem nie planowanych
wysokonakładowychremontów i zakupów w szkołachw porównaniu z rokiem 2015 (prawie 900.000,. złoĘch).
W wydatkachbieżących,prognozowanona głównekategorie:
li Wydatki na wynaglodzęniai pochodne (wzrost średnioo 0,5oń)
2/ Wydatki związane z obsfugą zadłużęnia( wyliczone zostaĘ zgodnie z
harmonogramemspłatypoŻyczki,prognozą zaciągnięciakredytuor.V prognozowaną
kwotą obsługipl anowanego zadłuŻenia)
3/ Wydatki związanez funkcjonowaniemj.s.t.(rozdział.75022''Radygmin'' oruz75023
''Urzędy gmin'' . wzrost średnioroczny
o 0,5%)
4/ Wydatki zsułu poręczeni gwarancji ( zgodnie z zawartąumowąporęczeniadla
Spółki '.Ceko-Zel''w Goliszewie)
5/ Wydatki objętelimitem, wykazane w załącznikuNr 2 do Wieloletniej Prognozy
Finansowej

Przychody:
za organwykonawczySylwiuszJakubowski
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. W ramachprzychodów zaplanowanow 20l5 roku kwotę 473.000,. złoĘch zprzeznaczeniem na sfinasowanie
planowanegodeficytubudżefuw wysokości375,442,-złoteorazwcześniejzaciągniętejpożyczki w wysokości97.558,.
. złoĘch.
Rozchody:
Rozchody budżetustanowiąspłatędługuzap|anowanąna podstwie harmonogramuspłatyzaciągniętejpoilyczkiw
NFOSiGW oraz planowanegodo zaciągnięciaw 2015 roku kredytu.
W związku znie zaciągnieciemplanowanegow f0|4 roku kredytuw wysokościI.702,8|2,-złoĘch,kwota długuGminy
Zelazków na dzień3|.|2.20I4r.wynosi 2|7.|22,. złotych,
Fin ansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:
Począwszy od2O\6roku planow ananadwyika w poszczególnych latach zostanie przeznaczonaw całości
na spłatę
zaciągnietegodługu(pożzy
czki, kredyy).
I . P rzeznaczenienadwvżki:
20l6 rok .277 .264'. złotych na spłatęzobowięan dtugoterminowych
2017 rok . L57.700,.złotych na spłatęzobowiązandtugoterminowych
20l8 rok . 157.600,.złoĘch na spłatęzobowiązandługoterminowych
2. Sposób finansowaniaspłatydfugu:
2015 rok
2016 rok
20|7 tok
20l8 rok

- 97.558,. złoĘchzostaniesfinansowanykredytem
.277.264,- złoĘchzostaniesfinansowanyzbieŻącejnadwyżkibudzetu
. L57,700,- złotychzostanie sfinansowanyzbieŻącejnadwyżkibudżetu
- l57.600,. zŁoĘchzostaniesfinansowanyzbieiącej nadwyżkibudzetu

Relacja z art.243 ustawy:
Po dokonaniustosownychobliczeń, przyjętew prognozie załoŻeniazapewniająspełnieniewymogów ustawy,
wynikających z art,243 (w catym prognozowanymokresie).
Podsumowanie:
Przyjętew Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Że|azków na|ata20|5-20l8 wartościzostaĘ ustalonew sposób
bezpieczny.
Przyjęty podziat.na kategorie,wykorzystanedo prognozowania,umożliwia odwzorowanietendencjihistorycznychw
latach pnyszĘch,
Dodatkowekorekty merytoryczne zapewniąurealnienie prognozy.
Przyięty w prognoziemarginesbezpieczeństwapozwoli na właściwe
prowadzeniepolityki finansowejGminy.

za organwykonawczySylwiuszJakubowski
Kopia z dokumentupodpisanegoelektroniczniewygenerowanadnia
2015.10.05
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