UCHWAŁA NR XXVIII/179/17
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na
lata 2017 – 2021
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260) oraz art. 18 ust. 2
pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII/167/16 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia
15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna
Białostocka na lata 2017-2021, wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2021” otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Wojciech Rudnik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/179/17
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 27 stycznia 2017 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2021
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/179/17
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 27 stycznia 2017 r.
Wykaz przedsięwzięć

L.p.

1

Nazwa i cel

Jednostka
odpowiedzialna
lub koordynująca

Okres
realizacji
od

do

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

Łączne
nakłady
finansowe

Limit 2017

Limit 2018

Limit 2019

Limit 2020

Limit
zobowiązań

15 268 046,00

9 023 446,00

6 143 487,00

0,00

0,00

9 182 937,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.a

- wydatki bieżące

1.b

- wydatki majątkowe

15 268 046,00

9 023 446,00

6 143 487,00

0,00

0,00

9 182 937,01

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:

15 233 114,00

9 007 825,00

6 143 487,00

0,00

0,00

9 182 937,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 233 114,00

9 007 825,00

6 143 487,00

0,00

0,00

9 182 937,01

1.1.1

- wydatki bieżące

1.1.2

- wydatki majątkowe

1.1.2.1

1.1.2.2

Budowa drogi powiatowej Nr 1426B
Chmielnik - Łapczyn - Brzozówka
Strzelecka - Przewalanka - droga krajowa
nr 8 - Poprawa jakości życia mieszkańców
Modernizacja indywidualnych źródeł
energii cieplnej lub elektrycznej w gminie
Czarna Białostocka - Celem realizacji
projektu jest ograniczenie emisji
szkodliwych pyłów i gazów pochodzących
z domowych pieców grzewczych w ramach
tzw. niskiej emisji.
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Urząd Miejski
w Czarnej
Białostockiej

2016

2018

6 143 487,00

0,00

6 143 487,00

0,00

0,00

175 952,01

Urząd Miejski
w Czarnej
Białostockiej

2016

2017

2 472 042,00

2 451 542,00

0,00

0,00

0,00

2 450 702,00
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1.1.2.3

Realizacja planu gopodarki niskoemisyjnej
na terenie gminy Czarna Białostocka Celem realizacji projektu jest ograniczenie
emisji CO2 poprzez zmniejszenie zużycia
energii elektrycznej wykorzystywanej przez
oświetlenie uliczne w gminie Czarna
Białostocka.

Urząd Miejski
w Czarnej
Białostockiej

2016

2017

2 614 585,00

2 590 183,00

0,00

0,00

0,00

2 590 183,00

1.1.2.4

Rozwój niskoemisyjnego transportu
zbiorowegi i rowerowego w BOF

Urząd Miejski
w Czarnej
Białostockiej

2016

2017

4 003 000,00

3 966 100,00

0,00

0,00

0,00

3 966 100,00

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

34 932,00

15 621,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 932,00

15 621,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 932,00

15 621,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

1.3

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione
w pkt 1.1 i 1.2),z tego

1.3.1

- wydatki bieżące

1.3.2

- wydatki majątkowe

1.3.2.1

Budowa otwartego systemu
kanalizacyjnego odprowadzającego wody
opadowe i roztopowe pochodzące
z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej
nawierzchni w szczególności z osiedla
Wschód i Tartaczne w Czarnej
Białostockiej - wykonanie dokumentacji
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Urząd Miejski
w Czarnej
Białostockiej

2013

2017
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/179/17
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 27 stycznia 2017 r.
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2017 – 2021 Gminy Czarna Białostocka
Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2021 polegają
na dostosowaniu wartości w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz
pozostałych danych do obowiązującego budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2017 r.
Ponadto zaktualizowano wykonanie roku 2016 do wartości ujętych w sprawozdanach
budżetowych za miesiąc grudzień 2016 r. Nie są to dane ostateczne lecz w bardzo dużym
stopniu bliskie ostaecznemu wykonaniu. W związku z wprowadzeniem do budżetu zadania
realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016 - 2019 z udziałem dotacji z budżetu państwa, zaistniała konieczność
zwiększenia planowanego do zaciagnięcia kredytu w roku 2017 do kwoty 3.000.000 zł,
aby zabezpieczyć wkład własny do powyższego zadania. Dokonano również zmiany
w wykazie przedsięwzięć zwiększając limity wydatków dotyczących projektu
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 - 2020 - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego
i rowerowego w BOF, polegajacego na budowie dróg rowerowych w gminie Czarna
Białostocka.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2021 szacując dochody i wydatki
bieżące w poszczególnych latach, przyjęto wskaźniki ich wzrostu zgodnie z prognozowaną
średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikającą z wytycznych
Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich
prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W 2018 r. przyjęto ich wzrost
na poziomie 1,8%, w 2019 r. na poziomie 2,2%, w 2020 r. i w latach kolejnych 2,5%.
Dochody majątkowe w 2017 r. oszacowane zostały biorąc pod uwagę wpływy z tytułu
dofinansowania zadań inwestycyjnych pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu
zbiorowego i rowerowego w BOF” (3 400 000 zł), „Modernizacja indywidualnych źródeł
energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka” (2 466 266 zł), „Realizacja
planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka” (2 201 655 zł).
Powyższe zadania realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014 - 2020. Dodatkowo wprowadzono do planu dochodów środki dotacji z budżetu
państwa w związku z uzyskanym dofinansowaniem budowy ul. Świerkowej w Czarnej
Białostockiej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016 - 2019. W 2018 r. w ramach dochodów majątkowych planowane jest
dofinansowanie zadania budowy drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - dr. krajowa nr 8, która realizowana jest w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz przy współfinansowaniu
wkładu własnego przez Powiat Białostocki. Realizacja powyższego zadania rozpoczęła się
w 2016 r., zaś płatności z nim związane przypadają na rok 2018, kiedy zostanie ono
zakończone. Bardzo wysoka wartość zadania powoduje, iż w 2018 roku prognozowana
nadwyżka budżetowa nie wystarcza na pokrycie planowanych do spłaty rat kredytów,
w związku z powyższym w przychodach 2018 roku został skalkulowany kredyt
w wysokości 600.000 zł. Pozostała kwota dochodów majątkowych w wysokości 3.600 zł
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dotyczy wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego nieruchomości w prawo
własności i wynika z rozłożonych należności z tego tytułu na raty, co ma odzwierciedlenie
w wieloletniej prognozie finansowej w latach kolejnych. W 2017 r. jak i w latach
kolejnych nie prognozuje się wpływów z tytułu sprzedaży majątku ze względów
ostrożnościowych. Dochody z tego tytułu mają duży wpływ na kształtowanie się
wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w związku
z powyższym będą wprowadzane do budżetu dopiero w momencie faktycznych wpływów
na rachunek gminy. Wynika to z niskiego popytu na nieruchomości przeznaczone do
sprzedaży, o czym świadczą bardzo niskie dochody z tego tytułu w ostatnich latach.
Ogłaszane przetargi nie przynoszą oczekiwanych efektów.
W 2017 r. dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o 3.086.834 zł. W kolejnych
latach również prognozuje się nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.
Poziom dochodów własnych gminy na dzień dzisiejszy nie umożliwia jednak
sfinansowania inwestycji planowanych w 2017 r. i jednocześnie przypadających na dany
rok spłat rat kredytów i pożyczek. W związku z powyższym w wieloletniej prognozie
finansowej ujęto zaciągnięcie kredytu na poziomie 3.000.000 zł, przeznaczonego na
pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.500.000 zł. Spłata
powyższego kredytu planowana jest w latach 2018-2021. W kolejnych latach, za
wyjątkiem roku 2018 prognozuje się wydatki majątkowe na poziomie umożliwiającym ich
realizację bez zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych, a planowane nadwyżki
budżetowe mają pokrywać spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Planowane nadwyżki budżetowe od 2018 roku wynikają z obniżenia wydatków
majątkowych. To realizacja dużych inwestycji, których nie da się zrealizować bez
dodatkowego wsparcia finansowego powoduje budżet deficytowy. Różnica pomiędzy
dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przez kilka ostatnich lat była na poziomie
dodatnim, więc ograniczając inwestycje można osiągnąć budżet nadwyżkowy. Biorąc pod
uwagę prognozowane kwoty budżetu na 2017 r., plan budżetu gminy za trzy kwartały
2016 r., jak i przewidywane wykonanie roku 2016, obecny wskaźnik spłaty wynikający
z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przewidziany na
2017 rok jak i lata kolejne zostaje spełniony. Mimo to należy nadal pracować nad
możliwościami Gminy w zakresie zwiększenia własnych dochodów bieżących oraz
ograniczenia wydatków bieżących, aby w przyszłości nie było problemów ze spełnieniem
wskaźnika spłaty.
Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2016 r. szacuje się, iż na koniec tego
roku pozostaną do dyspozycji wolne środki, co najmniej w wysokości ujętej w budżecie tj.
2.494.353 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Założenie to wynika
z faktu, iż nie wszystkie wydatki planowane na rok 2016 zostaną wykonane w 100 %.
Dokładna kwota wolnych środków możliwa będzie do oszacowania po zakończeniu roku
2016.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty rozchodów i kwota długu
w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytów
i pożyczek oraz planowanego harmonogramu spłaty kredytu przewidzianego do
zaciągnięcia w 2017 i 2018 r. Koszty związane z obsługą tych zobowiązań zostały
obliczone na podstawie oprocentowania obowiązującego w ostatnim okresie
rozliczeniowym. Jest to oprocentowanie w większości przypadków zmienne, więc kwoty
spłacanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek mogą się nieco różnić od
kwot szacowanych w prognozie.

Id: F12A1C66-D751-47EF-8B90-6173DF59E734. Podpisany

Strona 2

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym integralną część Wieloletniej Prognozy
Finansowej ujęto przedsięwzięcia realizowane na przełomie lat 2013 – 2018. Rok 2018 jest
ostatnim rokiem ich realizacji. Dwa z nich stanowią zadania inwestycyjne, na których
realizację zostały podpisane umowy na dofinansowanie.
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