


Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

x Dochody bie ce x
3) Dochody 

maj tkowe x
ze sprzeda y 

maj tku x

e by  stosowany tak e s  przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. ku bud etowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sy e si  tak e dla lat  
wykraczaj cych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikaj cy z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje si z jednostki samorz alnych.    



x

Wydatki bie ce x
cze  i 

gwarancji x

gwarancje i 
por czenia 
podlegaj ce 
czeniu z limitu 

za , 

art. 243 ustawy x

 przej tych 
zobowi za

samodzielnego 

opieki zdrowotnej 

zasadach okre lonych 
w przepisach  o 

ci 
leczniczej, w 

wysoko ci w jakiej nie 
podlegaj

sfinansowaniu dotacj

z bud etu pa stwa 4)

x odsetki i dyskonto 
okre lone w art. 

243 ust. 1 ustawy x

odsetki i dyskonto 
podlegaj ce 
czeniu z limitu 

za , o 

243 ustawy, w 
szym 

ni  90 dni po 
zako czeniu 

programu, projektu lub 
zadania i otrzymaniu 

refundacji z tych 

i dyskonta od 
zobowi za

krajowy) x

odsetki i dyskonto 
podlegaj ce 
czeniu z limitu 

za , o 

zobowi za   
zaci gni tych na 

x

Wydatki 

maj tkowex

4) W pozycji wykazuje si  kwoty dla lat bud etowych 2013-2018.  



Wynik bud etu x Przychody 

bud etux

Nadwy ka 
bud etowa z lat 

x

na pokrycie 

deficytu bud etu x

Wolne rodki, o 

art. 217 ust.2 pkt 6 

ustawy x

na pokrycie deficytu 

bud etu x
na pokrycie 

deficytu bud etu x
na pokrycie deficytu 

bud etu x

Kredyty, po yczki, 

warto ciowych x

Inne przychody 
niezwi zane z 
zaci gni ciem 

5) x

5) W pozycji wykazuje si yczek udzielonych ze 



Rozchody 

bud etu x po yczek oraz 

warto ciowych x

czna kwota 
przypadaj cych na 

dany rok kwot 
ustawowych 

cze  z limitu 
za , 

art. 243 ustawy x

kwota 
przypadaj cych na 

dany rok kwot 
ustawowych 

cze
okre lonych w art. 

243 ust. 3 ustawy x

kwota 
przypadaj cych na 

dany rok kwot 
ustawowych 

cze
okre lonych w art. 

243 ust. 3a ustawyx

kwota 
przypadaj cych na 

dany rok kwot 
ustawowych 
cze  innych ni

okre lone w art. 

243 ustawy 6) x

x

nica mi dzy 
dochodami 
bie cymi, 

skorygowanymi o 

rodki 7), a 
wydatkami 
bie cymi, 

pomniejszonymi 8)

o wydatki 

6) W pozycji wykazuje si czenia wynikaj ce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmia zku z realizacj  ustawy bud etowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 
7) Skorygowanie o rodki okre ci powi kszenia o nadwy k  bud etow

cych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia zku z realizacj  ustawy bud etowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wska nik planowanej 

zobowi za
mowa w art. 243 ust. 1 

bez uwzgl dnienia 
zobowi za  zwi zku 

przez jednostk
samorz du 

terytorialnego i bez 
uwzgl dnienia 

cze
przypadaj cych na 

dany rokx

Wska nik planowanej 

zobowi za
mowa w art. 243 ust. 1 

bez uwzgl dnienia 
zobowi za  zwi zku 

przez jednostk
samorz du 

terytorialnego, po 
uwzgl dnieniu 

cze
przypadaj cych na 

dany rokx

Kwota zobowi za
zwi zku 

przez jednostk
samorz du 

terytorialnego 
przypadaj cych do 

bud etowym, 
podlegaj ca 

doliczeniu zgodnie z 

art. 244 ustawy x

Wska nik planowanej 

zobowi za
mowa w art. 243 ust. 1 

po uwzgl dnieniu 
zobowi za  zwi zku 

przez jednostk
samorz du 

terytorialnego oraz po 
uwzgl dnieniu 

cze
przypadaj cych na 

dany rokx

Wska
bie cych 

powi kszonych o 
dochody ze sprzeda y 

maj tku oraz 
pomniejszonych o 

wydatki bie ce, do 
etu, 

ustalony dla danego 
roku (wska nik 

jednoroczny) x

Dopuszczalny 
wska

zobowi za  okre lony 
w art. 243 ustawy, po 

uwzgl dnieniu 
cze

9), obliczony w 
oparciu o plan 3 

poprzedzaj cego 
pierwszy rok prognozy 
(wska nik ustalony w 

oparciu o redni
arytmetyczn  z 3 

poprzednich lat) x

Dopuszczalny 
wska

zobowi za  okre lony 
w art. 243 ustawy, po 

uwzgl dnieniu 
cze , 

obliczony w oparciu o 
wykonanie roku 

poprzedzaj cego 
pierwszy rok prognozy 
(wska nik ustalony w 

oparciu o redni
arytmetyczn  z 3 

poprzednich lat) x

Informacja o 
nika 

za
okre lonego w art. 

243 ustawy, po 
uwzgl dnieniu 

zobowi za  zwi zku 

przez jednostk
samorz du 

terytorialnego oraz po 
uwzgl dnieniu 

cze , 
obliczonego w oparciu 

roku poprzedzaj cego 

rok bud etowy x

Informacja o 
nika 

za
okre lonego w art. 

243 ustawy, po 
uwzgl dnieniu 

zobowi za  zwi zku 

przez jednostk
samorz du 

terytorialnego oraz po 
uwzgl dnieniu 

cze , 
obliczonego w oparciu 

o wykonanie roku 
poprzedzaj cego rok 

bud etowy x

9) W pozycji wykazuje si czenia wynikaj ce z art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmi zku z realizacj  ustawy bud czenia zwi zane z emisj czenia dotycz  pozycji 9.6.1.



Przeznaczenie 
prognozowanej 

nadwy ki 

bud etowej 10)

Wydatki zwi zane z 
funkcjonowaniem 

samorz du 

terytorialnego 11)

Wydatki 
inwestycyjne 

kontynuowane 12)

Nowe wydatki 

inwestycyjne 13)

10) Przeznaczenie nadwy ki bud etowej, inne ni ciowych, wymaga okre lenia w obja nieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje si du terytorialnego   

12) W pozycji wykazuje si  warto  inwestycji rozpocz tych co najmniej w poprzednim roku bud
13) W pozycji wykazuje si  warto  rozpocz



rodki okre lone w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy wynikaj ce 
cznie z  

realizacj
programu, projektu 

lub zadania 14)

14) W pozycji 12.1.1.1,  12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1,  12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje si cznie kwoty wynikaj  programu, projektu lub zadania zawartych na dzie  uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.  



krajowy w zwi zku z 
zawart  po dniu 1 
stycznia 2013 r. 

umow  na realizacj
programu, projektu lub 

zadania 
finansowanego w co 

najmniej 60% 

mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 ustawy 15)

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% y, nale y rozumie  tak e taki program, projekt lub zadanie przynosz , ustala si  po odliczeniu 
zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotycz cymi takiego programu, projektu lub zadania.





warto ciowych, o 

pkt. 5.1., 
wynikaj ce 

zobowi za  ju

zaci gni tych x

 z 
etu 

x

   Wydatki 
zmniejszaj

x

zobowi za
wymagalnych z lat 

poprzednich, 
innych ni  w poz. 

14.3.3 x

   zwi zane z 
umowami 

zaliczanymi do 
nych 

wliczanych do 
pa stwowego 

x

wymagalnych 
por cze  i 

gwarancji x

   Wynik operacji 
niekasowych 

cych na 
kwot

nice 

kursowe) x

za  okre lonego w art. 243 ustawy po uwzgl dnieniu zobowi za  zwi  samorz du terytorialnego oraz po uwzgl cze  zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacj  wskazan  przez Ministra 
 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorz du terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie warto ci historycznych i prognozowanych przez jednostk

samorz du terytorialnego dotycz ci tak
** Nale y wskaza  jedn  z nast puj cych podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy  okre laj c  procedur  jak  obj ta jest jednostka samorz du terytorialnego.

dza si gni to oraz planuje si  zaci gn  zobowi agalnych por cze
cze szym ni gni to oraz planuje si  zaci gn  zobowi ne, informacj cze  i gwarancji, wykraczaj cych poza wspomniany okres, nale y zamie ci  w obja nieniach do wieloletniej 

w wynikaj wzi cia wykraczaj dza si  przedsi wzi  wieloletnich.   

16) Pozycje sekcji 15 s cznie przez jednostki samorz du terytorialnego emituj ce obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazuj cznie jednostki obj te procedur  wynikaj c  z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsi wzi  do WPF




