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OBJAŚNIENIA 
 

 

do wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2019 - 2039 

 

 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy – Miasto Płock obejmuje okres od roku 

budżetowego 2019 do roku 2039, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. 

 Dane przedstawione w zakresie roku 2019 są zgodne z danymi wynikającymi 

z projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na ten rok budżetowy. 

 

 Wielkości uwzględnione w kolejnych latach objętych prognozą w zakresie 

Załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” opracowane zostały przy 

następujących założeniach: 

 

Dochody zaplanowano w następujący sposób:  

 

 Dochody bieżące zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w latach 2020 – 2024 

wyniesie 2,0%, w latach 2025 – 2029 wyniesie 1,0% natomiast w okresie 2030 – 2039 

pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą. 

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od 

osób fizycznych i od osób prawnych, z tytułu podatków i opłat, z tytułu podatku od 

nieruchomości, z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych 

na cele bieżące założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny 

do dochodów bieżących. Ponadto dochody bieżące z tytułu dotacji i środków 

przeznaczonych na cele bieżące zwiększono w latach 2019 i 2020 o kwoty dochodów 

bieżących na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, tj. odpowiednio 

o 4.442.229,74 zł i 1.796.985,85 zł. 

 

W latach 2019 – 2020 realizowane będą następujące programy bieżące, na które 

zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej: 

 „Edukacja europejska kluczem do sukcesu”, 

 „Licealny akcelerator edukacji”, 

 „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu”, 

 „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Technicznych w Płocku”, 

 „Motivating young Europeans”, 

 „Mój dom - moje miejsce”, 

 „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno 

- Wychowawczego Nr 1 w Płocku”, 

 „Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty 

przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15”, 

 „Przyszłość zaczyna się dziś”, 

 „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w 

Płocku”, 

 „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych 

TIK”, 

 „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy”, 

 „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka”, 

 „W przyszłość bez obaw II”, 

 „Z podstawówką w świat”, 

 „Zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe”. 
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W roku 2019 na realizację ww. przedsięwzięć zaplanowano uzyskanie środków 

w wysokości 4.442.229,74 zł, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

w wysokości 3.943.370,44 zł, natomiast w 2020 roku zaplanowano z tego tytułu środki 

w wysokości 1.796.985,85 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 

w wysokości 1.632.789,77 zł.  

 

 Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o założenia w zakresie planowanych 

do sprzedaży składników mienia komunalnego (nieruchomości, lokale) oraz planowanych 

do otrzymania środków zewnętrznych na realizację inwestycji. 

  

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2019 zaplanowano wpływy 

w łącznej wysokości 10.000.000,00 zł, na które składają się: 

 

 9.000.000,00 zł ze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości 

niezabudowanych: dwóch działek położonych w Obrębie 1 przy ulicy Chełmińskiej 

i w rejonie ulicy Wilczej oraz jednej działki położonej w Obrębie 14 przy ulicy 

Semestralnej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; jednej 

nieruchomości położonej w Obrębie 9 w rejonie ulicy Pułku Artylerii Lekkiej oraz 

dwóch nieruchomości zlokalizowanych w Obrębie 1 w rejonie ronda Wojska 

Polskiego oraz ulicy Tadeusza Mazowieckiego, przeznaczonych pod zabudowę 

usługową; jednej nieruchomości położonej w Obrębie 2 (Trzepowo) przy ulicy 

Okólnej przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną, magazynową lub składową; 

dwóch nieruchomości położonych w Obrębie 3 w rejonie ulicy Szpitalnej 

przeznaczonych pod uprawy rolne oraz trzech nieruchomości zabudowanych 

położonych w Obrębie 8 przy ulicy Bielskiej 3 i 19 oraz alei Kilińskiego 11.  

Ponadto na powyższą kwotę składają się planowane do uzyskania wpływy z tytułu 

sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w tym działek 

przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 

sąsiednich oraz sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, 

w oparciu o złożone wnioski. 

 1.000.000,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych 

najemców, w oparciu o Uchwałę Nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 

27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 

będących własnością gminy oraz Uchwałę Nr 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka 

z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych 

lokali mieszkalnych będących własnością gminy. 

 

Ponadto w 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 100.000,00 zł. Wpływy 

w powyższym zakresie dotyczą opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie 

mieszkaniowe, dokonujące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku oraz nowej ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Obejmują 

ponadto wpłaty z tytułu rat rocznych wnoszonych przez osoby fizyczne, które złożyły 

wnioski o przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997 roku 

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 

w prawo własności. 

 

 W latach 2019 – 2022 realizowane będą następujące programy majątkowe, na 

które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej: 

 „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich 

przestrzeni miasta Płocka”, 

 „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową 

OZE”, 

 „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei”, 

 „Mój dom - moje miejsce”, 
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 „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną 

infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: 

Łukasiewicza i Trzepowo”, 

 „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap”. 

 

 Na realizację ww. projektów w 2019 roku zaplanowano uzyskanie środków 

w wysokości 39.913.679,08 zł, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

w wysokości 37.664.512,51 zł. W kolejnych latach środki z budżetu Unii Europejskiej 

zaplanowano odpowiednio: w 2020 roku w wysokości 34.814.880,00 zł, w latach 2021 

i 2022 po 800.000,00 zł.  

 

W latach 2018 – 2022 zaplanowano także uzyskanie środków na realizację zadań 

inwestycyjnych z innych źródeł, tj.: 

 

 w 2019 roku 13.400.000,00 zł, w tym: z Banku Gospodarstwa Krajowego na 

realizację rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ulicy Sienkiewicza 40 oraz budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ulicy Sienkiewicza 42 (2.400.000,00 zł) a także budowy budynku komunalnego 

przy ulicy Sienkiewicza 38 (6.000.000,00 zł); w ramach „Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na realizację 

przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą” 

(3.000.000,00 zł); z budżetu państwa na realizację  zadania pn. „Stabilizacja 

zbocza Skarpy Wiślanej oraz usunięcie szkód i zagrożeń osuwiskowych dla 

istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego 

i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego” (2.000.000,00 zł); 

 

  w 2020 roku 5.000.000,00 zł, w tym: z Banku Gospodarstwa Krajowego na 

realizację budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy 

Sienkiewicza 42 (3.000.000,00 zł); z budżetu państwa na realizację  zadania pn. 

„Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej oraz usunięcie szkód i zagrożeń 

osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu 

nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego” 

(2.000.000,00 zł); 

 

 w 2022 roku 6.000.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację 

rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy 

Kleeberga. 

 

Wydatki zaplanowano w następujący sposób:  

 

 Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) zaplanowano przy założeniu, 

że ich realny wzrost w okresie 2020 – 2029 wyniesie 1% natomiast w okresie 2030 – 

2039 pozostanie na stałym poziomie z uwagi na odległy okres planowania objęty 

prognozą. Ponadto wydatki bieżące zwiększono w latach 2020 – 2039 o zaplanowane 

wydatki na obsługę długu. 

 

W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 

wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 

zaplanowano wzrost w kolejnych latach budżetowych analogicznie do wydatków 

bieżących. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2019 roku 

dodatkowo zwiększono o środki na wynagrodzenia osób związanych z realizacją 

programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej tj. o kwotę 

2.635.483,23 zł. 

 

 Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone na podstawie 

harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, przy 

uwzględnieniu ich indywidualnego oprocentowania oraz w oparciu o planowane do 
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wyemitowania obligacje i planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe, w tym 

w Europejskim Banku Inwestycyjnym. 

 

 Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej 

zaplanowane zostały w oparciu o harmonogramy wynikające z planowanych i zawartych 

umów o dofinansowanie. W 2019 roku zaplanowano wydatki w tej grupie w wysokości 

4.570.427,34 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 

3.943.370,44 zł, analogicznie w 2020 roku: 1.852.460,25 zł i 1.632.789,77 zł. 

  

 Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii 

Europejskiej zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające z planowanych 

i zawartych umów o dofinansowanie, przy założeniu niezbędnego udziału środków 

własnych. W 2019 roku zaplanowano wydatki w tej pozycji w wysokości 

38.618.679,08 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 

29.413.679,08 zł, analogicznie w 2020 roku: 42.230.780,00 zł i 34.814.880,00 zł oraz 

w latach 2021 i 2022: odpowiednio 1.000.000,00 zł i 800.000,00 zł w każdym roku. 

 

 W zakresie przychodów budżetu w roku 2019 zaplanowano wyemitowanie obligacji 

komunalnych o wartości 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do 2030 roku. Ponadto 

w latach 2019 – 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytów długoterminowych (w roku 

2019 w kwocie 62.000.000,00 zł i w roku 2020 w kwocie 23.800.000,00 zł), z terminem 

spłaty w latach 2021 – 2039.  

 

W załączniku Nr 1, w wierszu „Wykonanie 2018” wprowadzono kwoty planu 

wynikające z uchwały Nr 840/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku 

oraz zarządzenia Nr 4606/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 września 2018 roku 

(w zakresie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 

bieżące oraz wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących). W kolumnach dotyczących 

dochodów bieżących i majątkowych (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatków 

bieżących na obsługę długu wprowadzono kwoty przewidywanego wykonania na koniec 

2018 roku.  

  

 Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock 

na lata 2019 – 2039 pn.: „Przedsięwzięcia WPF” został opracowany w oparciu 

o następujące założenia: 

 
 

 W części 1.1 Załącznika Nr 2 „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 roku o finansach publicznych”, zarówno 

w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych, ujęte zostały zadania 

wieloletnie, na które uzyskano lub zaplanowano uzyskanie dofinansowania z budżetu Unii 

Europejskiej. 

  

 W ramach przedsięwzięć ujętych w częściach 1.2 („Wydatki na programy, projekty 

lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego”,) i 1.3 („Wydatki 

na programy, projekty lub zadania pozostałe”) Załącznika Nr 2 zarówno w zakresie 

wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych wykazano kwoty wynikające z umów 

zawartych przed 2019 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych 

(także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2019 roku). Ponadto ujęte zostały 

nowe przedsięwzięcia, na których realizację planuje się zawrzeć umowy wieloletnie 

w 2019 roku lub w latach kolejnych.  

 

 Ponadto w ww. części Wieloletniej Prognozy Finansowej dane dotyczące limitu 

wydatków w kolejnych latach oraz łącznych nakładów finansowych zostały przedstawione 

w oparciu o dane dotyczące faktycznych kosztów ich realizacji, jak również w oparciu 
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o faktyczne możliwości ich realizacji wynikające z możliwości finansowych budżetu 

w kolejnych latach budżetowych.  

 

 Wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 2 jest zgodny z uchwałą Rady Miasta Płocka 

z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

– Miasto Płock na lata 2018 - 2039. Dodatkowo w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy – Miasto Płock na lata 2019 – 2039 zaplanowano przedsięwzięcie, którego 

realizacja rozpocznie się w 2019 roku pn. „Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - 

Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - budżet 

obywatelski”, w ramach którego planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej 

oraz rozbudowa Centrum Teraputyczno – Rehabilitacyjnego. 


