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Objaśnienia do Uchwały Nr  XX/129/2016 

Rady Miasta Brzeziny z 28 stycznia 2016 roku  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny  

na lata 2016-2019 

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na 

podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze. zm.). 

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania 

finansowego w jednostce samorządu terytorialnego. 

 

Dochody i wydatki. 

Do opracowania prognozy dochodów na 2016 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości  

subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 

oraz z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych. 

Zaplanowano wzrost podatków od nieruchomości  po dokonanej analizie wpływów za III kwartały 2015 roku. 

Dochody ustalone na 2016 rok to kwota 32.174.588,00 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 32.044.588,00 zł,  

dochody majątkowe – 130.000,00 zł.  

W ramach dochodów bieżących w 2016 roku wyodrębniono kwotę  8.400.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę 140.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we 

wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwotę 7.223.150,00 zł – dochody z podatków i opłat, w tym: 

z podatku od nieruchomości  4.400.000,00 zł,  kwotę 9.238.483,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz 

kwotę  5.085.967,00 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.      

Wzrost dochodów bieżących od roku 2017 zaplanowano w oparciu o analizę dochodów na przełomie trzech 

ostatnich lat średnio o kwotę 1 mln zł, bez dochodów z udziałem środków unijnych. 

Dochody majątkowe zaplanowane  na 2016 rok w kwocie 130.000,00 zł pochodzić będą z następujących  

źródeł: 

 kwota 120.000,00 zł pochodzić będzie ze sprzedaży działki nr 2782/1 o pow. 688 m2  przy ul. Reformackiej 

12 zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącym współwłasność Miasta z osobami fizycznymi. 

Wartość nieruchomości została ustalona na podstawie operatu szacunkowego i będzie przeznaczona do 

sprzedaży w 2016 roku w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

 kwota 10.000,00 zł pochodzić będzie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi.  

 

W 2016 roku wydatki ustalono na kwotę 32.174.588,00 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 29.810.588,00 zł, 

wydatki majątkowe - kwota 2.364.000,00 zł.  

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 14.764.410,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i 

składki od nich naliczane. Do opracowania planowanych wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi 

w kolejnych latach zaplanowano wzrost o ok. 2% uwzględniając nagrody jubileuszowe oraz przewidywane odprawy 

emerytalne. 

Do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów JST w 2016 roku przyjęto wydatki ujęte w 

Rozdziale 75022 – Rady Miast  i Rozdziale 75023 – Urzędy Miast w kwocie 3.427.000,00 zł. 
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Do kalkulacji wydatków bieżących związanych  z funkcjonowaniem organów JST w latach 2017 do 2019 

uwzględniono  wskaźnik wzrostu cen towarów i usług średnio o ok. 1,4%.  

Opierając się na danych z lat ubiegłych i zawartych umowach, począwszy od 2017 roku kalkulowano wzrost 

wydatków bieżących średnio o kwotę  500.000,00 zł w stosunku do poprzedniego roku, bez wydatków na programy 

finansowane z udziałem środków unijnych.  

Wydatki majątkowe w latach  2017 do 2024 będą realizowane w miarę posiadanych środków. 

W ramach wydatków majątkowych w 2016 roku wyodrębniono: wydatki inwestycyjne kontynuowane – 

1.564.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 520.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 50.000,00 

zł. 

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku kształtują się następująco: 

wydatki bieżące – 3.280,00 zł, wydatki majątkowe –844.000,00 zł. 

Wydatki na obsługę długu w 2016 roku zaplanowano w kwocie 505.000,00 zł biorąc pod uwagę oprocentowanie 

kredytów, pożyczek i obligacji zawarte w umowach, a także obowiązującą stawkę WIBOR. W kolejnych latach 

wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o średnią stawkę WIBOR z ostatnich 3 m-cy i marżę zawartą w 

umowach. 

 

Informacja o gwarancjach i poręczeniach udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego  

Gmina Miasto Brzeziny udzieliła Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach poręczeń dwóch 

kredytów, z których limit wydatków na lata 2016-2027 stanowi  kwotę 1.458.000,00 zł, w tym: w 2016 roku – 

113.000,00 zł, w 2017 roku – 114.000,00 zł, w 2018 roku – 116.000,00 zł, w 2019 roku – 117.000,00 zł, w 2020 

roku – 119.000,00 zł, w 2021 roku – 121.000,00 zł, w 2022 roku – 123.000,00 zł,   w 2023 roku – 126.000,00 zł, w 

2024 roku – 128.000,00 zł, w 2025 roku – 130.000,00 zł,  w 2026 roku – 132.000,00 zł i w 2027 roku – 119.000,00 

zł. Zgodnie z umowami poręczeń, obejmują one cały okres spłaty kredyty. Muszą być  zatem corocznie 

zabezpieczone w budżecie w wysokości kwoty odpowiadającej spłacie rat  kapitału na dany rok wraz z odsetkami, aż 

do wyczerpania kwoty poręczenia.  W/w kwoty poręczenia w każdym roku zaplanowano zgodnie z symulacyjnym 

harmonogramem spłat otrzymanym z Banku Gospodarstwa Krajowego, z którym zawarta jest umowa poręczenia. 

Na 2016 rok, z tytułu planowanych w tym roku spłat kredytu, zaplanowano kwotę 113.000,00 zł, w tym: jako 

poręczenie w wys. 52.500,00 zł udzielone z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na przedsięwzięcie 

inwestycyjno – budowlane. Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. do dnia 31 

grudnia 2038 roku i wynosi 450.000,00 zł. Udzielenie poręczenia nastąpiło w drodze uchwały Nr XLI/40/02 Rady 

Miasta Brzeziny 26 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 

poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach 

na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane – budowę lokali mieszkalnych na wynajem w Brzezinach przy ul. 

Bohaterów Warszawy. Ponadto 60.500,00 zł zaplanowano na poręczenie drugiego kredytu dla Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach, na który została podpisana umowa 24.03.2011r. na kwotę 

1.008.000,00 zł. Kwoty zabezpieczenia obejmują spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami. Drugie poręczenie 

obowiązuje do 25 lipca 2044 roku. 
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Przychody i rozchody budżetu. 

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2016 - 2024 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, 

umowy pożyczki oraz umowy o emisji obligacji i  harmonogramy spłat. 

W 2016 roku zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości  1.215.692,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.215.692,00 zł. 

Dług gminy na koniec 2016 roku będzie wynosił 17.522.808,00 zł co daje  54,46 % planowanych dochodów, 

natomiast dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 

6,38%, a planowany – 5,68%. W kolejnych latach nie planowano do zaciągnięcia żadnych kredytów.  

Dług gminy w latach 2017 do 2024 przedstawia się następująco: 

- na koniec 2017 roku kwota 16.044.604,00 tj.: 48,47%, 

- na koniec 2018 roku kwota 14.366.400,00 tj.: 42,13%, 

- na koniec 2019 roku kwota 12.506.396,00 tj.: 35,63%. 

- na koniec 2020 roku kwota  10.296.392,00 tj.:28,52%, 

- na koniec 2021 roku kwota   8.086.388,00 tj.:  21,79%, 

- na koniec 2022 roku kwota   5.836.384,00 tj.:  15,31%, 

- na koniec 2023 roku kwota   3.418.384,00 tj.:    8,74%. 

Od roku 2014 obowiązuje nowy wskaźnik spłat zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 

2009r. W związku z tym w latach 2017 do 2024 wskaźniki będą kształtować się następująco: 

- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik   6,72 %, planowany 6,32 %, 

- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik   7,00 %, planowany 6,64 %, 

- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik   8,68 %, planowany 6,89 %, 

- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik   9,95 %, planowany 7,50 %, 

- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik  11,09 %, planowany 7,09 %, 

- 2022 rok – dopuszczalny wskaźnik  12,17 %, planowany 6,78 %, 

- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik  13,19 %, planowany 6,84 %, 

- 2024 rok – dopuszczalny wskaźnik  14,16 %, planowany 8,94%. 

 

Przedsięwzięcia. 

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedstawia 

się następująco: 

Limit zobowiązań na wydatki bieżące przedsięwzięć na lata 2016-2018  wynosi 8.800,00 zł, natomiast  limit 

zobowiązań na wydatki majątkowe przedsięwzięć stanowi  kwotę 2.753.000,00 zł. 

Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi i majątkowymi przedstawiają się następująco:  

1. programy, projekty lub zadania pozostałe (razem), w tym: 

wydatki bieżące: 

1. „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo-gaśniczego z 

wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”. Limit wydatków majątkowych  na lata 

2016-2017 to kwota 8.800,00 zł, w tym: plan na rok 2016 – 3.280,00 zł, a rok 2017 – 5.520,00 zł. W/w 

kwoty stanowią wkład własny do projektu pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez 

zakup wozu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”. Miasto 
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Brzeziny ubiega się o dofinansowanie w/w zadania ze środków EFRR w ramach poddziałania V.1.2 RPO 

WŁ 2014-2020. Szacowana całkowita wartość projektu wynosi 1.170.000,00 PLN brutto (uwzględniając 

stawkę VAT 23%), natomiast poziom dofinansowania - 84 % kosztów kwalifikowalnych, a wkład własny – 

16% kosztów kwalifikowalnych. W ramach projektu przewidziano zakup ciężkiego wozu ratowniczo-

gaśniczego wraz z jego wyposażeniem dla OSP Brzeziny. Wóz ten zostanie wyposażony m.in. w  przenośne 

działko wodno – pianowe o wydajności min. 1600 – 2400 l/min, węże ssawne i tłoczne, kurtyny wodne, 

prądownice i specjalistyczne narzędzia. Biorąc pod uwagę fakt, iż rozstrzygnięcie konkursu przewidziane 

jest na luty 2016,  realizację projektu wstępnie zaplanowano na okres: II kwartał 2016-I kwartał 2017. 

 

wydatki majątkowe: 

1.  „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”. Limit wydatków majątkowych  na lata 2016-

2018 stanowi kwotę 1.500.000,00 zł, z tego na rok 2016 – 300.000,00 zł, na rok 2017 – 600.000,00 zł oraz 

na rok 2018 – 600.000,00 zł. Kwota ta stanowi wkład własny do projektu wchodzącego w skład Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej. Na realizację tego zadania złożono fiszkę projektową w związku z  ubieganiem  

się o dofinansowanie w ramach Strategii ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), Oś Priorytetowa IV – 

Gospodarka niskoemisyjna, RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt zakłada opracowanie audytów 

energetycznych dla budynków  użyteczności publicznej poddanych modernizacji energetycznej oraz 

przygotowanie dokumentacji technicznej i środowiskowej, w tym: 

a) modernizację energetyczną budynku Przedszkola Nr 3  poprzez kompleksową termomodernizację obiektu 

łącznie z wymianą wyposażenia: drzwi zewnętrzne, okna, oświetlenie oraz wymianę źródeł ciepła z pieców 

węglowych na przyłącze sieciowe wraz z budową węzła cieplnego, z dostosowaniem instalacji wewnętrznej 

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do nowych warunków,  

b) modernizację energetyczną budynku Gimnazjum poprzez termomodernizację obiektu łącznie z wymianą 

wyposażenia:  drzwi zewnętrzne, okna, oświetlenie wraz z modernizacją/remontem instalacji c. o i ciepłej 

wody użytkowej,  

c) modernizację energetyczną budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach  poprzez wymianę 

źródeł ciepła z pieców olejowych na przyłącze sieciowe łącznie z budową węzła cieplnego i wymianą 

oświetlenia na energooszczędne, 

2. „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo-gaśniczego z 

wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”. Limit wydatków majątkowych  na lata 

2016-2017 to kwota 176.000,00 zł, w tym: plan na rok 2016 – 0,00 zł, na rok 2017 – 176.000,00 zł. Zadanie 

ujęto w wykazie przedsięwzięć ze względu na realizację tego zadania w 2016 i 2017 roku w ramach 

wydatków bieżących opisanych powyżej. 

3. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku 

Miejskiego w Brzezinach”. Limit wydatków majątkowych  na lata 2016-2017 to kwota 1.077.000,00 zł, 

w tym: plan na rok 2016 – 544.000,00 zł, na rok 2017 - 533.000,00 zł . W/w kwota stanowi wkład własny 

do projektu. W dniu 8 czerwca 2015r. Miasto Brzeziny złożyło wniosek o udzielenie dotacji ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego „Przyrodnicze 

perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków” – II edycja na zadanie pod 
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nazwą: „Ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo - kulturowego miasta poprzez rewaloryzację 

Parku Miejskiego w Brzezinach”.  

W dniu 24.09.2015r. wpłynęło do Urzędu Miasta pismo z WFOŚiGW w Łodzi w sprawie przyznania dotacji 

na realizację w/w projektu do wysokości 500.000,00 zł. Całkowity szacunkowy koszt zadania po 

opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego i uszczegółowieniu zakładanego w koncepcji zakresu prac 

objętych wnioskiem oraz zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, a także kosztów 

nadzoru inwestorskiego i archeologicznego wynosi 1.621.517,88 zł, z czego dofinansowanie w formie 

dotacji WFOŚiGW wynosi 500.000,00 zł.  

Pod patronatem Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzura Miasto Brzeziny planuje składać wniosek 

o dofinansowanie w ramach poddziałania VI.1.2 RPO WŁ 2014-2020 - Dziedzictwo kulturowe i 

infrastruktura kultury wniosek pod wstępna nazwą: „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-

kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach oraz zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej w otoczeniu Muzeum Regionalnego w Brzezinach”. Projekt będzie dotyczył 

kompleksowej rewitalizacji Parku Miejskiego oraz kontynuacji rewitalizacji Muzeum Regionalnego w 

Brzezinach.  

W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu o rewitalizację Muzeum i planowanym 

składaniem wniosku do RPO, całkowity koszt zadania może wynieść ok. 2 mln zł, z tego dofinansowanie w 

ramach RPO WŁ 2014-2020 będzie wynosiło 85% kosztów kwalifikowalnych, a wkład własny miasta  

będzie wynosił 15% (w tym z dotacji WFOŚiGW do kwoty 500.000,00 zł, a środki własne miasta muszą 

wynosić co najmniej 1 %).  

W przypadku braku dofinansowania z RPO zadanie nie będzie realizowane. 

W ramach zadania zakłada się wykonanie prac pielęgnacyjno-zabezpieczających drzewostanu oraz 

wzbogacenie istniejącej zieleni parkowej o nowe nasadzenia roślin, demontaż asfaltowego utwardzenia w 

zachodniej części parku, budowę nowych alejek z nawierzchni żwirowych oraz alejki z nawierzchni z kostki 

brukowej, urządzenie stref rekreacji obejmujących siłownię, grilla i strefę seniora (stoliki do gry w szachy), 

doposażenie parku w infrastrukturę ogrodową (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci), budowę toalety, 

budowę oświetlenia parkowego (demontaż istniejącego oświetlenia, montaż nowych słupów i lamp 

wykonanych w technologii LED, wykonanie iluminacji świetlnej alejki i wybranych koron drzew, 

rozprowadzenie tras kablowych światłowodowych pod system monitoringu, wykonanie przyłączy pod 

tablice informacyjne), montaż monitoringu i sieci Wi-Fi. Ponadto planuje się zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w otoczeniu Muzeum Regionalnego. Jako działania edukacyjno – informacyjne zaplanowano 

montaż tablic edukacyjno-informacyjnych, przeprowadzenie wycieczek przyrodniczych po Parku, 

przeprowadzenie zajęć kameralnych, wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych (foldery, broszury 

lub  podobne publikacje). Efekt projektu po jego realizacji to szereg imprez plenerowych, w tym 

kulturalnych organizowanych w oparciu o nowo wybudowaną bądź przebudowaną infrastrukturę – scena 

artystyczna na terenie Muzeum, siłownia plenerowa, plac zabaw na terenie parku. 

 

Sporządził:  


