
UCHWAŁA NR VIII.66.2015 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

 z dnia 10 czerwca 2015 r. 

 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 

2015-2028 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2013 r. poz. 594, zm. poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 230  ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. 

poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr V.22.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2015-2028 z późniejszymi 

zmianami  wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej uchwały, 

2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE: 

 

W związku ze zmianą sposobu spłaty kredytu przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja ustala się nowy 

harmonogram spłat na lata 2014-2028, zmiana wynika z konieczności wykonania wodociągu w Józefowie, 

gdzie gmina partycypować będzie w kosztach jego budowy w wysokości 20.000 zł. 

 
Było: 

 Rata  Odsetki Razem 

 w zł   

2014 0  0    

2015 2 300    60 000    62 300    

2016 80 000    58 000    138 000    

2017 80 000    56 000    136 000    

2018 80 000    52 000    132 000    

2019 80 000    47 000    127 000    

2020 80 000    43 000    123 000    

2021 80 000    39 000    119 000    

2022 80 000    34 000    114 000    

2023 80 000    30 000    110 000    

2024 80 000    25 000    105 000    

2025 80 000    21 000    101 000    

2026 80 000    17 000    97 000    

2027 80 000    8 000    88 000    

2028 60 000    3 000    63 000    

Razem 1 022 300    493 000    1 515 300    

 

Jest: 

 Rata  Odsetki* Razem 

 w zł   

2014 0  0    

2015 0 42 300 42 300    

2016 80 000    58 000    138 000    

2017 80 000    56 000    136 000    

2018 80 000    52 000    132 000    

2019 80 000    47 000    127 000    

2020 80 000    43 000    123 000    

2021 80 000    39 000    119 000    

2022 80 000    34 000    114 000    

2023 80 000    30 000    110 000    

2024 80 000    25 000    105 000    

2025 80 000    21 000    101 000    

2026 80 000    17 000    97 000    

2027 80 000    8 000    88 000    

2028 60 000    3 000    63 000    

Razem 1 020 000    475 300 1 495 300    

* odsetki wprowadzone do harmonogramu są szacunkowe, faktyczne ich wyliczenie dokonywane jest w 

okresie od sierpnia danego roku do sierpnia następnego roku. Informacja o faktycznej zapłacie odsetek za 

okres od sierpnia 2014 r. do sierpnia 2015 r. podana zostanie w m-cu wrześniu br. 

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania do realizacji na lata 2016-2017, kolejny etap 

przygotowania do aplikacji o środki europejskie z nowego okresu programowania oraz po środki 

krajowe. 



3) Dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej z przeznaczeniem na 

budowę kanalizacji na ul.Opolskiej – ostatni etap kanalizacji pozwalający zamknąć 

aglomerację Białej, tym samym zrealizowany zostanie plan aglomeracji przyjęty uchwałą 

rady,  

Zadania planowane jest do realizacji przy udziale środków z PROW, koszt brutto zadania 

wynosi 1.845.000 zł (netto 1.500.000 zł). Zadanie realizowane ma być przez spółkę w celu 

odzyskania podatku VAT, finansowanie nastąpi z: 

a) środków PROW (60% kosztów netto) – 900.000 zł, 

b) podatek VAT (ponosi początkowo spółka, odzyskuje go w rozliczeniu) – 345.000zł, 

c) udział gminy (wkład własny netto) – 600.000 zł. 

Zadanie planowane do realizacji w 2017 r. i musi być połączone z budową drogi na 

ul.Opolskiej.  

4) budowa drogi transportu rolnego w Wilkowie (długość 1,3 km) - w 2015 r. 

opracowana zostanie dokumentacja (20.000 zł), na podstawie której złożony zostanie w 

grudniu br. wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, planowany koszt zadania 

625.000 zł, dofinansowanie wynosi 310.000 zł, realizacja zadania planowana jest na 2016 r. 

5) budowa drogi na ul.Opolskiej w Białej – w 2015 r. opracowana zostanie 

dokumentacja  (45.000 zł). 

Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska w Białej ( długość odc. ok 810 m, w tym wymiana 

nawierzchni, budowa chodników i ścieżki rowerowej, miejsca odpoczynku podróżnych, 

budowa oświetlenia ulicznego – posiadamy projekt),   

Koszt szacunkowy realizacji zadania 1 745 000 zł w tym: 

- dokumentacja techniczna – 45 000 zł, 

- prace budowalne  - 1 500 000 zł 

- rozbudowa oświetlenia ulicznego – 150 000 zł (zadanie już wprowadzone do WPF na 

2017r.) 

- nadzór inwestorski – 50 000 zł 

Możliwość otrzymania dofinansowania : 

- RPO WO 2015-2020 - dofinansowania do 63 % wartości zadania tj. do kwoty                 

1 071 000 zł (koszt budowy, oświetlenia ulicznego i inspektora nadzoru inwestorskiego), 

- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (tj. schetynówka ) – dofinansowanie do 

50 % wartości zadania.  

Istnieje możliwość połączenia projektów z przebudową ul. Szynowice w Białej. W takim 

przypadku całkowity koszt zadania 2 800 000 zł  (1 100 000 zł + 1 700 000 zł) i wysokość 

dofinansowania do 1 400 000 zł.   

Samodzielnie przebudowa ul. Opolskiej dofinansowanie z NPPDL do 850 000 zł. 

 

Odpowiednie zmiany tych zadań będą dokonywane na bieżąco, kiedy znane już będą 

wytyczne do poszczególnych programów. 

Do WPF zarówno zadanie związane z budową drogi na ul.Opolskiej jak i Szynowicach ujęte 

zostało z 50% dofinansowaniem. 

 

Wprowadzone do realizacji zadania finansowane będą w części wkładu własnego z kredytu. 

Istotne jest aby w poszczególnych latach zachować ostrożność w dokonywaniu wydatków 

bieżących, ich stosunek do dochodów bieżących ma bowiem istotny wpływ na wskaźnik zadłużenia 

gminy. Nie zawsze jednak gmina ma wpływ na wielkość tych wydatków, stąd też weryfikacja 

poszczególnych budżetów dokonywana będzie na bieżąco. 



Biorąc pod uwagę wytyczne przedstawione w prognozie (opracowane one zostały na podstawie 

informacji i wskaźników znanych na dzień dzisiejszy) do WPF będzie można wprowadzać inne 

zadania inwestycyjne tj. małe projekty z PROW, drogi realizowane z FOGR, remonty kapitalne 

budynków. Obecny układ WPF nie blokuje wprowadzenie takich zadań, oczywiście ograniczone 

będą kwotą inwestycji i poszczególnym budżetem. 

Reasumując trzeba mieć przede wszystkim na uwadze wzrost wydatków bieżących (winien być 

proporcjonalny do wzrosty dochodów bieżących), w przeciwnym przypadku zdolność kredytowa 

zostanie ograniczona. 

Wielkość zadłużenia przedstawiona w WPF nie blokuje możliwości zaciągania kredytów na lata 

następne, tj. po 2017 r. 

 

Sporządziła: 

Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy Biała 

 

Biała, dnia 05.06.2015 r.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


