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OGÓLNA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 

W 2019 ROKU 

 

 

 W „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2019 - 2046” w roku 2019 

dokonano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2019 

rok, natomiast wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Miasta Płocka za 2019 rok. 

 

 W 2019 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 96.007.766,55 zł, w tym dochody bieżące 

zostały zwiększone o kwotę 118.675.378,89 zł, natomiast dochody majątkowe zostały zmniejszone 

o kwotę 22.667.612,34 zł. 

   

 W dochodach zaplanowanych na 2019 rok dokonano następujących zmian:  

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

prawnych o łączną kwotę 42.500.000,00 zł, 

 zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 7.019.539,20 zł,  

 zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 4.500.000,00 zł,  

 zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 4.834.018,00 zł, zgodnie 

z informacjami wynikającymi z pism Ministra Finansów Nr: ST3.4750.1.2019 

i ST8.4750.2.2019 z 13 lutego 2019 roku, ST5.4751.6.2019.4gm z 26 sierpnia 2019 roku, 

ST5.4751.8.2019.5gm z 11 września 2019 roku, ST5.4750.8.2019.gm i ST5.4750.8.2019.pm 

z 13 września 2019 roku,  ST5.4751.25.2019.10pm i ST5.4751.25.2019.13gm z 28 listopada 

2019 roku oraz ST3.4751.9.2019 i ST3.4751.10.2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie 

kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, 

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

o kwotę 54.879.263,76 zł,  

 zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o łączną kwotę 6.388.174,60 zł, 

 zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 

o kwotę 16.304.237,74 zł. 

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

harmonogramów realizacji projektów bieżących współfinansowanych ze środków z budżetu Unii 

Europejskiej dochody bieżące budżetu zwiększono o łączną kwotę 976.939,73 zł w roku 2019, o kwotę 

820.460,98 zł w roku 2020, o kwotę 579.410,25 zł w roku 2021 oraz o kwotę 258.329,50 zł w roku 2022. 

 

W związku z dokonanymi w trakcie roku zmianami harmonogramów realizacji projektów 

majątkowych współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, a także zakończeniem, 

rozliczeniem bądź otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację poszczególnych 

projektów dochody majątkowe zmniejszono w 2019 roku o łączną kwotę 19.650.808,86 zł i zwiększono 

w 2020 roku o kwotę 28.394.934,96 zł. 

 

W wieloletniej prognozie finansowej dokonywano także zmian w zakresie zaplanowanych do 

pozyskania dotacji i środków na realizację zadań majątkowych, innych niż związanych z realizacją 

projektów współfinansowanych  z budżetu Unii Europejskiej.  

 

W 2020 roku zaplanowano ostatecznie pozyskanie środków w łącznej wysokości 12.467.312,21 zł, 

w tym: z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa budynków 

komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)”, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

przy ul. Kaczmarskiego (4.140.514,21 zł); z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

„Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” na 

dofinansowanie realizacji zadań pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie w Płocku”  

(1.400.000,00 zł) i „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych 
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w zachodniej części Osiedla Radziwie” (1.500.000,00 zł); od deweloperów osiedla mieszkaniowego przy 

ulicy Boryszewskiej jako partycypację w kosztach „Rozbudowy ulicy Boryszewskiej na Osiedlu 

Podolszyce Północ” (zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych) (1.000.000,00 zł), a także 

z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn. „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą 

infrastrukturą” (3.000.000,00 zł) i „Budowa ulicy Maneżowej” (1.426.798,00 zł), zgodnie z umową 

zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckiem a Gminą - Miasto Płock. 

Ponadto planuje się pozyskanie środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku na 

„Budowę budynku mieszkalnego – oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku 

mieszkalno – usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu” 

realizowaną przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (4.135.285,00 zł) oraz w 2022 

roku na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)” 

(6.000.000,00 zł)”. 

 

Wydatki ogółem budżetu miasta w 2019 roku zwiększono o łączną kwotę 42.510.213,28 zł, w tym 

wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 80.629.746,47 zł, natomiast wydatki majątkowe zostały 

zmniejszone o kwotę 38.119.533,19 zł. 

 

Kwoty wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty i zadania z udziałem środków 

unijnych zmieniono odpowiednio do zmian harmonogramu pozyskiwania ww. środków. 

W 2019 roku po stronie przychodów budżetu miasta zostały wprowadzone wolne środki w łącznej 

wysokości 37.502.446,73 zł powstałe z rozliczenia budżetu miasta Płocka za 2018 rok. 

 

W wieloletniej prognozie finansowej przychody budżetu z tytułu kredytów w 2019 roku 

zmniejszono o kwotę 91.000.000,00 zł, w 2020 roku zwiększono o kwotę 50.000.000,00 zł, w 2021 roku 

zwiększono o kwotę 59.000.000,00 zł i w 2022 roku zwiększono o kwotę 32.000.000,00 zł. Powyższe 

związane jest ze zmianą harmonogramu emisji obligacji oraz zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym, a także z planowanym zwiększeniem kwoty środków pozyskanych z EBI o kwotę 

50.000.000,00 zł.  

 

Ponadto w 2019 roku zwiększono przychody budżetu miasta niezwiązane z zaciąganiem długu 

o kwotę 1.500.000,00 zł oraz rozchody budżetu miasta niezwiązane ze spłatą długu o kwotę 

1.500.000,00 zł. Zwiększenie wspomnianych przychodów i rozchodów budżetu związane było 

z udzieleniem krótkoterminowej pożyczki dla Spółki Wisła Płock S.A., która została spłacona w okresie 

sprawozdawczym. 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Płock na lata 2019 - 2046 w 2019 roku ulegała 

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 2019 roku. W ww. załączniku ujęte zostały przedsięwzięcia 

realizowane na podstawie umów zawartych przed 2019 rokiem, które skutkują płatnościami w latach 

następnych, wynikające z Uchwał Rady Miasta Płocka oraz dotyczące umów wieloletnich, które zawarto 

w 2019 roku lub zaplanowano do zawarcia w kolejnych latach. 


