
Projekt 

Uchwała ………… 

Rady Gminy Sobienie-Jeziory 

z dnia ……………… 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory 

na lata  2022 - 2025 

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7 , art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) 

Rada Gminy Sobienie-Jeziory uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2022 - 

2025, zgodnie załącznikiem nr 1.  

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 - 2025, zgodnie załącznikiem nr 2. 

§ 2 

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań: 

1) związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych 

w Załączniku nr 2, 

2) 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 

Traci moc Uchwała Nr XVII/116/2021 Rady Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2021 - 2024 ze 

zmianami, z dniem 31 grudnia 2021 r. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt 

                             Objaśnienia                                      

do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sobienie-Jeziory 

na lata  2022 - 2025 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje rok budżetowy 2022 oraz kolejne lata 2023-2025. 

Na ten okres przyjęto limity wydatków przedsięwzięć określony w załączniku  nr 2 do uchwały. 

Gmina Sobienie-Jeziory nie planuje  zaciągania pożyczek i kredytów. 

Źródłem danych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej były sprawozdania budżetowe Rb-27S i Rb-

28S Gminy Sobienie-Jeziory za lata 2019-2020 (wykonanie) oraz plan za III kw. 2021 r.  

 

DOCHODY 

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 25.079.000 zł. 

Dochody budżetu i przychody budżetu zostały przyjęte w wartościach zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2022. 

Dochody budżetu ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów w zakresie subwencji oraz udziału gminy 

we wpływach z PIT, informacji z Krajowego Biura Wyborczego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 

zakresie dotacji celowych.  

W zakresie dochodów bieżących i majątkowych ustalono na podstawie otrzymanych założeń 

z poszczególnych referatów Urzędu Gminy, planuje się sprzedaż nieruchomości mienia gminnego. 

  

WYDATKI 

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 32.608.000 zł. 

Nie planuje się wydatków na obsługę długu. 

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń. 

Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia związane jest ze skutkami podwyżki wynagrodzenia oraz zmian 

w liczbie i strukturze etatów uwzględnieniem awansu zawodowego.      

W ramach przedsięwzięć wykazanych z załączniku nr 2 do uchwały wykazane kwoty wynikają  

z zawartych już umów lub przewidzianych do realizacji. 

 

W zadaniu „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2020-2022”  - Utrzymanie porzadku i czystości 

Planuje się ogłoszenie przetargu na świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbioru odpadów z punktu 

selektywnego zbierania odpadów. 

okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.    

Okres realizacji na lata 2022 - 2023. 

Limit zobowiązań wynosi 4.500.000 zł. 

 

Kierunkiem inwestycyjnym gminy jest rozwiązanie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę gminnej 

oczyszczalni ścieków. Okres realizacji 2019-2025.  

Dokumentacja techniczna została wykonana, inwestycja jest na etapie pozyskania pozwolenia budowlanego.   



 

Kolejnym kierunkiem jest inwestowanie w oświatę. 

W  związku z warunkami geodezyjnymi została zmieniona lokalizacji inwestycji.  

W dniu 10.07.2021 r. została zawarta umowa na wykonanie projektu pn.: „Opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej na budowę przedszkola i żłobka w miejscowości Sobienie-Jeziory” 

na działkach nr ew. 257/2 i 257/1 obręb 0012. 

Inwestycja planowana jest w latach 2019-2025.  

Planuje się wykonanie dokumentacji i niezbędnych uzgodnień oraz uzyskania   

pozwolenia na budowę i rozpoczęcie budowy.  
 

PRZYCHODY  

Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.529.000 zł z tytułu z nadwyżki budżetowej z lat 

ubiegłych w kwocie 7.529.000 zł.   

 

WYNIK BUDŻETU  jest różnicą  pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami budżetu. 

 

FINANSOWANIE DEFICYTU    

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7.529.000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi  

z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7.529.000 zł. 
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