
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XVI/185/2011 

RADY MIASTA LEGIONOWO 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020.  

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finan-

sach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
1)

), art. 169, art. 170 i art. 171 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn.zm
2)

) w związku z art. 121 ust. 8  

i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
3)

) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020, zgodnie z załącz-

nikiem nr 1 do uchwały.  

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2020, zgodnie z załącznikiem  

nr 2 do uchwały.  

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

uchwały.  

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legionowo:  

1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3 do uchwa-

ły,  

2) 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,  

3) do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 pkt 1 uchwały, kierowni-

kom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 3 do uchwały.  

4) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań  

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.  

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2011r. traci moc uchwała nr IV/30/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 stycz-

nia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 - 2015 wraz 

z późniejszymi zmianami.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.  
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DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 lutego 2012 r.



1)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835 oraz Nr 152 poz. 

1020, Nr 96 poz. 620 z 2011r. Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, 

poz. 319 i Nr 104, poz. 708 i Nr 187, poz. 1381 i Nr 170, poz. 1217 i Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. 

Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560 z 2008r. i Nr 180, poz. 1112 i Nr 209, poz. 

1317 i Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 z 2009r. Nr 19, poz. 100 i Nr 62, poz. 504 i Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 

666, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277. 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 

i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 Nr 

102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 

poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 

1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675 oraz Nr 40, 

poz. 230 z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281. 
 

 Przewodniczący Rady: 

Janusz Klejment 
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Uzasadnienie  

do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2012-2020 zawiera planowane przepływy finan-

sowe – Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Legionowo na lata 2012 - 2020, prognozę łącznej kwoty długu Gminy na lata 2012 – 2020 – Załącznik nr 2 do 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 

2020 oraz wykaz przedsięwzięć określonych w art .226 ust. 3 ustawy – Załącznik nr 3 do projektu uchwały w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 – 2020.  

Od momentu przedłożenia Radzie Miasta Legionowo projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legio-

nowo dnia 14 listopada 2011 r. nastąpiły następujące zmiany w treści powyższych załączników:  

1. W Załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2012 – 2020 wprowadzo-

no następujące zmiany: 

2012 rok 

- w poz. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 110.053 zł, 

- w poz. 1a - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 110.053 zł, 

- w poz. 2 - zwiększono wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek 

oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 465.440 zł,  

- w poz. 2a - zmniejszono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 

kwotę 366.015 zł, 

- w poz. 2d – zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych 

o kwotę 561.816 zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków Unii Euro-

pejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów niezbędnych do zapewnienia cią-

głości działania jednostki/, 

- w poz.7 – zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 525.127 zł, w tym: 

• wprowadzono umorzenia dwóch pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 156.919 zł, 

• wycofano wydatki na spłatę zaciągniętych kredytów o kwotę 351.736 zł w związku z ich spłatą w 

2011 roku, 

• zmniejszono wydatki na spłatę zaciągniętych dwóch pożyczek z WFOŚiGW o kwotę 156.919 zł, 

• zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 16.472 zł, 

- w poz. 10 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 169.740 zł,  

- w poz. 10a - zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 Ustawy o finansach publicz-

nych o kwotę 2.700.000 zł /budowa drugiego budynku mieszkalnego przy ul.Suwalnej – inwestycja jed-

noroczna/. 

2013 rok 

- w poz. 1b - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 1.400.000 zł, 

- w poz. 2d – zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych 

o kwotę 62.424 zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków Unii Euro-

pejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów niezbędnych do zapewnienia cią-

głości działania jednostki/, 

- w poz. 7 – zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 360 zł /zmniejszono spłaty rat kapita-

łowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego, w związku ze zmniej-

szeniem wysokości zaciągniętej pożyczki/, 

- w poz. 10 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.038.840 zł /środki, które pozostały po pokryciu 

wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu/.  
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2014 rok 

- w poz. 7 – zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 360 zł /zmniejszono spłaty rat kapita-

łowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego, w związku ze zmniej-

szeniem wysokości zaciągniętej pożyczki/, 

- w poz. 10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 367.310 zł /środki, które pozostały po pokryciu 

wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu/.  

2015 rok 

- w poz. 7 – zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 360 zł /zmniejszono spłaty rat kapita-

łowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego, w związku ze zmniej-

szeniem wysokości zaciągniętej pożyczki/, 

- w poz. 10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 373.468 zł /środki, które pozostały po pokryciu 

wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu/.  

2016 rok 

- w poz. 7 – zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 62.082 zł /zmniejszono spłaty rat ka-

pitałowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego, w związku ze 

zmniejszeniem wysokości zaciągniętej pożyczki/, 

- w poz. 10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 317.907 zł /środki, które pozostały po pokryciu 

wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu/.  

Lata 2017 - 2020 

- w poz. 1a – dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy na rok 2012 

r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5% na podstawie analizy realizacji dochodów w latach 2008 – 

2011; zmiany w latach 2013 – 2014 wynikają ze zmian przyjętych w budżecie Gminy na 2012 r. w sto-

sunku do projektu budżetu Gminy na 2012 r., 

- w poz. 2 – wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papie-

rów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 

r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami 

opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów) oraz zgodnie z przedsięwzięciami, programami i zada-

niami wykazanymi w załączniku nr 3; zmiany w latach 2013 – 2014 wynikają ze zmian przyjętych w bu-

dżecie Gminy na 2012 r. w stosunku do projektu budżetu Gminy na 2012 r., 

- w poz.10 ujęto środki, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu, z 

przeznaczeniem na wydatki majątkowe. 

2. W załączniku nr 2 – Prognoza łącznej kwoty długu Gminy Legionowo na lata 2012 – 2020 wykazano war-

tości według następujących reguł: 

2012 rok 

- w poz. 1.1 – zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym o kwotę 

571.817 zł: 

• pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul. I.Paderewskiego - wprowa-

dzono umorzenie w wysokości 10.740 zł, 

• pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej - wpro-

wadzono umorzenie w wysokości 146.179 zł, 

• pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – zmniejszono wysokość za-

ciągniętej pożyczki o kwotę 63.162 zł, 

• wycofano zobowiązanie z tytułu zaciągnięcia kredytu na projekt i budowę budynku socjalnego przy 

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w wysokości 126.404 zł, w związku ze spłatą całości zobowiąza-

nia w 2011 r., 
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• wycofano zobowiązanie z tytułu zaciągnięcia kredytu na projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu 

Szkół przy ul.Zegrzyńskiej w wysokości 225.332 zł, w związku ze spłatą całości zobowiązania w 

2011 roku, 

- w poz. 2.1. – zmniejszono o kwotę 508.655 zł wysokość spłat rat kapitałowych dla następujących zobo-

wiązań: 

• pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.I.Paderewskiego o kwotę 

10.740zł, w związku z wprowadzeniem umorzenia, 

• pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej o kwotę 

146.179 zł w związku z wprowadzeniem umorzenia, 

• wycofano spłaty rat kapitałowych dla kredytu na projekt i budowę budynku socjalnego przy 

ul.Polskiej Organizacji Wojskowej w wysokości 126.404 zł, w związku ze spłatą całości zobowiąza-

nia w 2011 r., 

• wycofano spłaty rat kapitałowych dla kredytu na projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół 

przy ul. Zegrzyńskiej w wysokości 225.332 zł, w związku ze spłatą całości zobowiązania w 2011 r., 

- w poz. 2.3 - zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 16.472 zł /zmniejszono wydatki na 

odsetki od emisji obligacji komunalnych, wycofano odsetki od kredytów w związku ze wcześniejszą 

spłatą i zmniejszono odsetki od pożyczek w związku z wprowadzeniem umorzeń/, 

- w poz. 3.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 110.053 zł, 

- w poz. 4.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 448.968 zł, 

- w poz. 4.2 - zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 169.740 zł. 

2013 rok 

- w poz. 2.1.1 – zmniejszono wysokość spłat rat kapitałowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samo-

chodu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 360 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości zaciągniętej po-

życzki, 

- w poz. 3.1 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 1.400.000 zł, 

- w poz. 4.2 - zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 1.038.840 zł. 

2014 rok 

- w poz. 2.1.1 – zmniejszono wysokość spłat rat kapitałowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samo-

chodu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 360 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości zaciągniętej po-

życzki, 

- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 367.310 zł. 

2015 rok 

- w poz. 2.1.1 – zmniejszono wysokość spłat rat kapitałowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samo-

chodu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 360 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości zaciągniętej po-

życzki, 

- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 373.468 zł. 

2016 rok 

- w poz. 2.1.1 – zmniejszono wysokość spłat rat kapitałowych dla pożyczki z WFOŚiGW na zakup samo-

chodu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 62.082 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości zaciągniętej 

pożyczki, 

- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 317.907 zł. 

Lata 2017 - 2020 

Dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy na rok 2012 r. z zastosowa-

niem wskaźnika wzrostu 5% na podstawie analizy realizacji dochodów w latach 2008 – 2011; zmiany w la-
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tach 2013 – 2014 wynikają ze zmian przyjętych w budżecie Gminy na 2012 rok w stosunku do projektu bu-

dżetu Gminy na 2012 rok. 

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościo-

wych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 z zastosowaniem 

wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez 

Ministerstwo Finansów) oraz zgodnie z przedsięwzięciami, programami i zadaniami wykazanymi w załącz-

niku nr 3; zmiany w latach 2013 – 2014 wynikają ze zmian przyjętych w budżecie Gminy na 2012 r. w sto-

sunku do projektu budżetu Gminy na 2012 r. Wydatki majątkowe wykazano według wartości, które pozo-

stały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu. 

3. W załączniku nr 3: Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata 2012 – 2020 wykazano realizowane oraz 

zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia i programy przez Gminę Legionowo i jej jednostki organizacyj-

ne. Wartości ujęte w poszczególnych latach wynikają z zawartych lub planowanych do zawarcia umów na 

okres przekraczający rok budżetowy. W stosunku do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy na 

lata 2012 – 2020 wprowadzono następujące zmiany: 

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 

- wydatki bieżące: 

• „Nauczyciel doskonały – jakość podstawą sukcesu” - zwiększono nakłady dotychczas poniesione 

o kwotę 2 zł, 

• wprowadzono zadanie: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III 

szkół podstawowych w Legionowie”. Wprowadzono nakłady na 2012 r. w wysokości 561.816 zł 

oraz nakłady na 2013 rok w wysokości 62.424 zł. 

3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1 i 2) 

- wydatki majątkowe: 

• projekt i przebudowa ul.Leśnej /odc. od ul.marsz.J.Piłsudskiego do ul.P.Wysockiego/ – zmniej-

szono nakłady na 2012 r. o kwotę 75.222 zł, 

• projekt ścieżki rowerowej w ul.Kolejowej - zmniejszono nakłady dotychczas poniesione o kwotę 

9.959 zł, 

Budowa obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej: 

• projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW – zmniejszono nakłady dotychczas 

poniesione o kwotę 40.572 zł, 

• wycofano zadanie: projekt i budowa drugiego budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych 

/realizacja w 2012 r. - inwestycja jednoroczna/. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej: 

• projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec C oraz Grudzie – IV etap – zmniej-

szono nakłady dotychczas poniesione o kwotę 98.200 zł. 

Inne programy: 

• wprowadzono zadanie: wyposażenie pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego w Legio-

nowie na miarę XXI wieku. Wprowadzono nakłady na 2012 r. w wysokości 24.600 zł oraz nakła-

dy na 2013 r. w wysokości 300.000 zł. 
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