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OGÓLNA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 

W 2016 ROKU 

 

 

 W „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2016 - 2039” w zakresie 2016 

roku dokonano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2016 

rok, natomiast wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania 

budżetu miasta Płocka za 2016 rok. 

   

 W dochodach zaplanowanych na 2016 rok dokonano następujących zmian:  

 zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

o łączną kwotę 642.417,00 zł, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów dotyczącym 

planowanego udziału Gminy – Miasto Płock we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych, 

 zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 4.632.400,37 zł, w tym z tytułu podatku od 

nieruchomości o kwotę 1.000.000,00 zł, 

 zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 

68.647.504,74 zł, w tym z tytułu realizacji programu „Rodzina 500+” o kwotę 45.642.502,00 zł, 

 zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o łączną kwotę 3.353.936,00 zł, 

 zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 

o kwotę 73.611.578,74 zł, w tym z tytułu dochodów na realizację z udziałem środków unijnych 

o kwotę 70.909.209,69 zł. 

Ponadto  w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów dotyczącej części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jst i rezerwy subwencji ogólnej zwiększono dochody z subwencji ogólnej o łączną kwotę 

4.365.545,00 zł. 

W związku z przystąpieniem do realizacji oraz z dokonanymi w trakcie roku zmianami harmonogramów 

realizacji projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Centrum wsparcia 

rodzin – Płock dla rodziny”, „Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do 

potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach”, „Staż za granicą paszportem do mojej 

przyszłości”, „Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych”, „Staż fundamentem 

europejskiej kariery zawodowej”, „Wsparcie zorientowanej na przyszłość wysokiej jakości edukacji w płockich 

szkołach poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwość rozwoju kompetencji 

kluczowych”, „Nauka nie ma końca” i „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi 

klienta w pięciu jst regionu płockiego i gostynińskiego”, „Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery 

zawodowej”, „Praktyka zagraniczna gwarantem wyższych kwalifikacji i mobilności zawodowej”, „Zagraniczna 

mobilność kadry edukacyjnej” a także otrzymaniem środków ze Związku Gmin Regionu Płockiego 

stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Opracowanie planów gospodarki 

niskoemisyjnej”, dochody bieżące budżetu związane z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych 

z udziałem środków unijnych, prognozowane na rok 2016 zwiększono o łączną kwotę 1.816.392,97 zł, na rok 

2017 zwiększono o kwotę 2.045.749,23 zł i na rok 2018 zwiększono o kwotę 1.161.986,86 zł. 

 

W 2016 roku dochody majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków 

unijnych zmniejszono o łączną kwotę 70.144.525,74, w tym w związku ze zmianą harmonogramu realizacji 

zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku zmniejszono o kwotę 77.644.864,22 zł oraz w 

związku z uzyskaną refundacją wydatków kwalifikowanych poniesionych w latach poprzednich na realizację 

projektu pn. „Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej 

w prawo) w Płocku – Etap II” zwiększono o kwotę 6.817.937,24 zł i w związku z otrzymaniem przez miasto 

środków z tytułu rozliczenia projektu pn. „Płocka Platforma Teleinformatyczna e- Urząd” zwiększono o kwotę 

682.401,24 zł. Ponadto ze względu na zmianę przewidywanego harmonogramu pozyskiwania środków 

unijnych na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków unijnych ujętych 

w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w kolejnych latach w zakresie dochodów majątkowych, 

tj. w roku 2017 zmniejszono dochody o kwotę 26.878.061,77 zł, w roku 2018 dokonano zwiększenia o kwotę 

70.232.493,00 zł, w roku 2019 zmniejszenia o kwotę 45.055.600,00 zł i w roku 2020 zmniejszenia o kwotę 

17.417.080,00 zł. 
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Kwoty wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty i zadania z udziałem środków 

unijnych zmieniono odpowiednio do zmian harmonogramu pozyskiwania ww. środków. 

W latach 2017 – 2034 zwiększono dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 56.000.000,00 zł, co 

wynika z wejścia w życie od 1 kwietna 2016 roku ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa 

w wychowaniu dzieci, przyznającej świadczenia na częściowe pokrycie wydatków związanych 

z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych (kwota 

40.000.000,00 zł stanowiąca przewidywaną roczną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania 

zleconego) oraz z przejęcia przez Gminę – Miasto Płock dochodów z tytułu czynszów za wynajem lokali 

(kwota 16.000.000,00 zł stanowiąca roczne przewidywane dochody Gminy – Miasto Płock z ww. tytułu). 

 W 2016 roku, w związku z koniecznością dostosowania wartości rozchodów do harmonogramu spłat 

kredytu zaciągniętego w 2015 roku, a także w związku z zaciągnięciem w 2015 roku pożyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie 

realizacji programu pn. „Poprawa jakości powietrza – KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost 

efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” w wysokości niższej niż 

zakładano oraz koniecznością sprostowania harmonogramu jej spłaty, dokonano w kolejnych latach 

budżetowych zmian w zakresie wydatków majątkowych, wyniku budżetu, rozchodów budżetu i kwoty długu. 

Ponadto w 2016 roku po stronie przychodów budżetu miasta zostały wprowadzone wolne środki 

w łącznej wysokości 7.218.961,72 zł powstałe z rozliczenia budżetu miasta Płocka za 2015 rok. 

 

W związku z podjęciem przez Radę Miasta uchwał w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej emisji 

obligacji wyemitowanych w 2013 roku, emisji obligacji w latach  2016 - 2017 oraz zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono 

zmiany z nich wynikające, tj.: zmianę kwot wykupu obligacji wyemitowanych w 2013 roku oraz wydłużenie 

terminu wykupu do 2030 roku, przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim 

Banku Inwestycyjnym w łącznej wysokości 150 mln zł w latach 2016 – 2020, z terminem spłaty w latach od 

2021 do 2039 roku oraz przychody z emisji obligacji na łączną kwotę 30 mln zł w 2016 roku oraz na kwotę 

20 mln zł w 2017 roku z terminem wykupu w latach od 2021 do 2030 roku. Ponadto w związku z brakiem 

możliwości rozliczenia finansowego zadań inwestycyjnych w zakresie planowanym na 2016 rok zasadnym 

było zmniejszenie środków finansowych zabezpieczonych na ich realizację w 2016 roku przy jednoczesnym 

zabezpieczeniu środków finansowych w budżetach kolejnych lat. Wobec powyższego przychody budżetu 

w 2016 roku zmniejszono o kwotę 46.000.000,00 zł, w 2017 roku zwiększono o kwotę 43.000.000,00 zł, w 

2018 roku zmniejszono o kwotę 17.000.000,00 zł, w 2019 roku zwiększono o kwotę 5.000.000,00 zł i w 2020 

roku zwiększono o kwotę 30.000.000,00 zł. W wieloletniej prognozie finansowej dostosowano także rozchody 

z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań do podjętych uchwał w zakresie emisji 

obligacji i kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Płock na lata 2016 - 2039 w 2016 roku ulegała także 

zmianom w zakresie poszczególnych przedsięwzięć. W wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono informację o przebiegu ich realizacji 

według stanu na 31 grudnia 2016 roku. W ww. załączniku ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane na 

podstawie umów zawartych przed 2016 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych, 

wynikające z Uchwał Rady Miasta Płocka oraz dotyczące umów wieloletnich, które zawarto w 2016 roku lub 

zaplanowano do zawarcia w kolejnych latach 

 

 

 

 

 


