
Projekt

z dnia  21 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 15/III/18
RADY GMINY PRZYŁĘK

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz 
z 2019 r. poz. 303, 326 i 534)Rada Gminy Przyłęk postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przyłęk na lata 2019- 2025 stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2020 do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć 
określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 
do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.2 .

5. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 3.000.000,00 zł.

6. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy do łącznej kwoty 3.000.000,00 zł .

§ 2. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 178/XXXI/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018- 2025 wraz ze zmianami.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Przyłęk

Marcin Woźniczka
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 15/III/18

Rady Gminy Przyłęk

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Przedsięwzięcia WPF

Okres realizacji
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna 

lub koordynująca
Od Do

Łączne 
nakłady 

finansowe
Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 

zobowiązań

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 9 101 114,00 8 524 663,00 31 447,00 0,00 0,00 8 509 671,00

1.a - wydatki bieżące 250 671,00 45 745,00 31 447,00 0,00 0,00 65 753,00

1.b - wydatki majątkowe 8 850 443,00 8 478 918,00 0,00 0,00 0,00 8 443 918,00

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 6 955 443,00 6 923 918,00 0,00 0,00 0,00 6 923 918,00

1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 6 955 443,00 6 923 918,00 0,00 0,00 0,00 6 923 918,00

1.1.2.1 Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk  - 
poprawa infrastruktury Urząd Gminy 2018 2019 6 955 443,00 6 923 918,00 0,00 0,00 0,00 6 923 918,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 2 145 671,00 1 600 745,00 31 447,00 0,00 0,00 1 585 753,00

1.3.1 - wydatki bieżące 250 671,00 45 745,00 31 447,00 0,00 0,00 65 753,00

1.3.1.1 Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego - poprawa Urząd Gminy 2015 2020 204 915,00 34 306,00 31 447,00 0,00 0,00 65 753,00

1.3.1.3 Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji 
oraz doradztwa informatycznego  - wdrożenie ustawy

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Przyłęku 2018 2019 4 428,00 1 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.4 Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji 
oraz doradztwa informatycznego  - wykonanie ustawy Urząd Gminy 2018 2019 14 760,00 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.5 Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji 
oraz doradztwa informatycznego  - wdrożenie ustawy

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Babinie 2018 2019 4 428,00 1 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.6 Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji 
oraz doradztwa informatycznego  - wdrożenie ustawy

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. ppłk. 

AK Józefa Pawlaka 
"Brzozy" w Łaguszowie

2018 2019 4 428,00 1 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.7 Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji 
oraz doradztwa informatycznego  - wdrożenie ustawy

Publiczne Gimnazjum 
w Przyłęku 2018 2019 4 428,00 1 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.8 Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji 
oraz doradztwa informatycznego  - wdrożenie ustawy

Publiczne Gimnazjum 
w Wólce Zamojskiej 2018 2019 4 428,00 1 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.3.1.9 Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji 
oraz doradztwa informatycznego  - wdrożenie ustawy

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Mszadli 

Starej
2018 2019 4 428,00 1 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.10 Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji 
oraz doradztwa informatycznego  - wdrożenie ustawy

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Haliny 

Mirosławskiej 
w Grabowie nad Wisłą

2018 2019 4 428,00 1 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 1 895 000,00 1 555 000,00 0,00 0,00 0,00 1 520 000,00

1.3.2.1 Przebudowa drogi gminnej relacji Grabów nad Wisłą - droga krajowa Nr 12 - 
poprawa infrastruktury Urząd Gminy 2017 2019 134 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

1.3.2.2
Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę 
wiejską wraz z infrastrukturą w miejscowości Lucimia  - poprawa 
infrastruktury

Urząd Gminy 2017 2019 210 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

1.3.2.4 Termomodernizacja świetlicy w Mierziączce  - poprawa infrastruktury Urząd Gminy 2018 2019 66 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00

1.3.2.5 Adaptacja pomieszczeń po byłęj bibliotece w budynku Urzędu Gminy 
w Przyłęku na pomieszczenia magazynowe - poprawa infrastruktury Urząd Gminy 2018 2019 100 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00

1.3.2.6 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przystosowanie 
budynku PSP w Mszadli Starej na gminne przedszkole - poprawa infrastruktury

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Mszadli 

Starej
2018 2019 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.7
Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku dostosowaniem 
pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego - 
poprawa infrastruktury

Publiczne Gimnazjum 
w Przyłęku 2018 2019 1 350 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00
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OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PRZYŁĘK NA LATA 
2019 – 2025

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019-2025 z uwagi na kwoty długu na okres 
zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju 
gospodarczego kraju, analizie kształtowania źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe 
w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, podjętych na 
podstawie powyższych ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz 
przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów.

Realny wzrost PKB na rok 2019 przewiduje się na poziomie 3,8%.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 2,3 %.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu 
zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 
ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz 
analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji 
rozwoju.

Dochody, wydatki  i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały 
budżetowej na ten rok.

PROGNOZOWANE  DOCHODY

W budżecie na rok 2019 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych 
części subwencji ogólnej, planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania 
z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, ustalone na podstawie zawartych 
umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków unijnych.

Szacunkowo przyjęto kwoty dochodów własnych  z podatków i opłat wynikających z ustaw, za wynajem 
lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

Ogółem zaplanowano dochody w wysokości 33 587 595,00 zł z tego bieżące 26 263 677,00 zł                     
i majątkowe w wysokości 7 323 918,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk w latach 2020-2021 przyjęto dochody na tym samym 
poziomie uwzględniając świadczenie „+500”, zaś w latach 2022-2025 również prognozowane są dochody 
w tej samej wysokości lecz pomniejszone o w/w świadczenie.

Planowanie większych wpływów do budżetu na okres dłuższy może spowodować duże ryzyko błędu.
Prognozowaną subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów w wysokości 
11 585 390,00 zł. Dochody z tego tytułu mają tendencję wzrostową tj. część oświatowa wzrosła o 1,66% do 
roku 2018r., część wyrównawcza o 5,45% a część równoważąca zmalała o 13,14%.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2019 i w latach następnych przyjęto               
w porównywalnej wysokości do wykonania za rok 2017 i przewidywanego wykonania za rok 2018.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2019 w wysokości podanej przez 
Ministra Finansów w kwocie 3 505 161,00 zł i wzrosły w stosunku do 2018 roku o 35,30%. W latach 
następnych planuje się udziały na poziomie roku 2018, ponieważ należą do najbardziej wrażliwych na 
zmiany w koniunkturze gospodarczej.

Na rok 2019 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją 
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zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody 
Mazowieckiego. W latach 2020 – 2021 ujęto kwotę dotacji na wypłatę świadczenia „500+”.

Pozostałe dochody własne prognozowano w oparciu o przewidywane wykonanie w latach poprzednich  oraz 
własne kalkulacje i możliwości realnego pozyskania w 2019 roku.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z projektem budżetu na rok 2019. Na dzień sporządzenia prognozy 
tylko w 2019 roku planuje się dochody majątkowe w wysokości 7 323 918,00 zł z tytułu dotacji na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Samorządu Województwa Mazowieckiego na odrolnienie 
gruntów i dofinansowanie zadania montaż i instalacja OZE z udziałem środków unijnych ( podpisana 
umowa 08.11.2018r. na dofinansowanie zadania). Analiza budżetów z lat ubiegłych wskazuje na to, że owe 
dotacje zawsze były przyznawane w wysokości wskazanej we wnioskach. Dlatego też uważa się, że 
wskazane dochody majątkowe są realne.

W latach następnych nie planuje się dochodów majątkowych.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognozę wydatków oparto o przewidywane wykonanie w 2018 roku i kalkulacji przy uwzględnieniu 
możliwości dochodowych.

Uwzględniono art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż 
planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących, ewentualnie powiększone 
o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W związku z powyższym w latach 2019- 2025 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków
bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania 
inwestycyjne.

Na rok 2019 wydatki ogółem zaplanowano w wysokości  33 342 595,00 zł, w tym na bieżące 24 058 
677,00 zł i majątkowe 9 283 918,00zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę. 
W prognozie w roku 2019 zaplanowano odprawy emerytalne i założono wzrost wynagrodzeń dla 
pracowników w granicach 2,00%.  W latach następnych wydatki na ten cel planuje się na tym samym 
poziomie.

Nie przewiduje się wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy.
Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) prognozuje się 
na poziomie przewidywanego wykonania za 2018r. na podstawie zweryfikowanych projektów wydatków 
jednostek budżetowych.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie pism i zawartych umów               
z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotu spoza sektora 
finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów 
i pożyczki.

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń.

Prognozowane wydatki bieżące w latach 2022-2025 są niższe ponieważ nie ujęto kosztów na wypłatę 
świadczenia „500+”.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć 
o charakterze majątkowym. Przedstawiono również zadania inwestycyjne realizowane w cyklu 
jednorocznym i wydatki majątkowe w formie dotacji.
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W prognozowanym okresie planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe kwotę                        9 283 
918,00 zł w tym na dotacje -  5 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2020 – 2025 planuje się dostosować do pozyskiwanych dotacji celowych na 
realizację zadań inwestycyjnych.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2019 planuje się nadwyżkę  w wysokości 245 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych 
zobowiązań. W kolejnych latach 2020-2025 prognozuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty 
zobowiązań.

W latach 2020 - 2025 Gmina planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów              
i pożyczek.

PROGNOZA DŁUGU 

Na koniec 2019 roku poziom zadłużenia Gminy wg tytułów dłużnych przewiduje się w wysokości 
1 470 000,00 zł i stanowi około 4,38% prognozowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się 
zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2018 spłatami zadłużenia wynosi 0,90%.

Wartość relacji obowiązująca od 2019 roku zaprezentowano w poniższej tabeli :

 Lata objęte
zadłużeniem

J.m. Prognozowany
indywidualny

wskaźnik spłaty 
zadłużenia 

Dopuszczalny  maksymalny 
wskaźnik spłaty zadłużenia dla 

Gminy wyliczony wg art.243 

2019 % 1,03 7,69
2020 % 1,21 6,32
2021 % 1,17 4,97
2022 % 1,47 6,40
2023 % 1,42 7,14
2024 % 1,32 7,94
2025 % 1,27 8,74

W latach 2019 – 2025 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego 
wskaźnika poziomu określonego w art. 243 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych.

W latach 2019-2025 nie planuje się zaciągać dodatkowych kredytów i pożyczek.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE. 

W 2019 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 8 524 663,00 zł, w tym na wydatki 
bieżące 45 745,00 zł, a majątkowe 8 478 918,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik
nr 2 do uchwały.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono zadania, które w latach 
poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się do roku 2020.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty 
wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych  ze środków unijnych i własnych.

Zgodnie z Metodyką Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowaną przez Ministra Finansów do 
przedsięwzięć nie ujmowano umów na dostawę mediów zawieranych w latach ubiegłych na czas 
nieokreślony. (np. dostawa energii, itp.)
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