UCHWAŁA Nľ Ll37l'l17
RADY MIASTA

żynłnuowł

z dnia?I grudnia 2017 roku
w spľawĺeuchwalenia Wieloletniej Pľognozy Finansowej Mĺas ta Żyrardow a
na lata 2018

_

2028wrazzpÍognozą długu na lata 20t8 _2028

Na podstawie aľt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

z

dnia 8 maľca 1990 ľ. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2017 Í., poz. l875 z pőźn. zm.), art 226, art. 227 , art. 228, art.230 ustawy

z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

z 2017 r., poz.

2077 .) Rada

Miasta

Żyraĺdowa uchwala, co następuj e:

$1.
Uchwala się Wieloletnią Pľognozę Finansową Miasta Żyrarđowana |ata 2018 - 2028 wraz
zpÍognoządługu nalata2018 - 2028, zgodnie zzałącznikiem nr l do uchwały.

s2.
Uchwala się wykaz pľzedsięwzięó, zgodnie zzałącznikiem

t

2 do uchwaĘ.

s3.
objaśnieniaprzyjętych waľtościw Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiązalączniknr
do

3

uchwĄ.

s4.

1.

Upoważnia się Pľezydenta Miasta Żyrardowa do zaciągania zobowíązań:
1

)

związany ch z realizacj ą zamieszczonych w uchwale przedsięwzięć

2) z

tsĄułu umów, których realizacja

;

w ľoku budzetowym i w latach następnych jest

niezbędna do zapewnienia ciągłościdziałania jednostki

iz

ktorych wynikające

płatnościwykraczają poza ľok budzetowy.

2. IJpowaŻnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do przekazania kierownikom jednostek

organizacyjnych Miasta Żyrardowa, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w
ust. 1. pkt.2.

$s.
Tľaci moc uchwała Nľ XXXVII/24lll6 Rady Miasta Żyratdowa z dnia29 grudnia 2016 ľoku
w spľawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017 2026 wruz z prognozą dfugu na |ata 2017 - 2026.

s6.
Wykonanie uchwaĘ powierza się Pľezydentowi Miasta Żyrardowa.

$7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

z

mocą obowiązującą od dnia 1 sĘcznia

2018 roku.

PR
RADY M

Marcin Rosińshi
,

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

laĘcznĺk Nr í do Uchwały Nr U371!17 z dnia 21 grudnia 2oí7 roku w sprawie uchwalenia
vt'ieloletniej Prognory Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018 - 2028 w az z prognozą
dtugu na lata 2018-2028.
z tego:

wtym:

w tym:

wtym:

\ ryszczeg lnienie

Dochodyog łem x Dochody bieżące x

dochody z Mułu
udziafu we
wpbnľach z
podatku
dochodowego od

dochody z tytufu
udziafu we
wpłyv/ach z
podatku
dochodowego od
os b prawnych

os

b fizycznych

Podatki i opłaty 3)
z podatku od

nieruchomości

z subwencji

og

lnej

z Mufu dotacji ĺ
środkw
pzeznaczonych
na cele bieŻące

Dochody
majątkowe X

ze spÍzedaŻy
majątku x

z Mułu dotacji
oraz środkoť

pzeznaczonych
na inwestycje

Lp

1

11

1.1.1

1.1.2

1.t.3

1.1.3.1

1.1.1

1.1.5

1.2

1.2.1

122

VWkonanie 2015

13í 063439'13

'124 551 297,05

33'105 084,00

1136753,47

28 523 181,48

17 369397,29

29 172 516,00

17 131 069,51

6 512',t42,08

6 262 200,60

84 026,23

\Ąrykonanie 2016

162713791,22

147 924 830,21

35 793 918,00

611 707.07

3'l 241 467,1',l

17 661 573,16

31 830 733,00

36

í4 788 961'0'ĺ

7 960 871,61

6 655 775,62

Plan 3 kw. 2017

182 015 257,58

157 526 443,51

37 924 170,OO

'ĺ 600 000'00

30 244 443,00

'15

998 168,00

32 358 922,00

42 100 313,83

24 488 814,07

12 000 000,00

12348 814,07

Wykonanie 2017

175 802769,73

158601 882,58

37 927 170,00

1 600 000,00

30 4'ĺ3 643'00

15 998 168,00

32358922,00

42 700 073,90

17 200 887,15

9 600 000,00

7 460 887,15

20't8

197 034 737 ,42

159 095 335,89

41 134

42',t,OO

1 000 000,00

29 058 219,00

15 600 000,00

32240229,00

42773 569,89

37 939 401,53

15 000 000,00

22889 401.53

2019

181

168 641 055,00

42 780 603,00

'l 500 000,00

29 726 558,00

15 958 800,00

33 853 240,00

43757 362,00

12 469 351,41

8 000 000,00

4 469351,41

2020

185 458 018,49

1

8,00

45 437 278,00

1 500 000,00

30 469722,00

16 357 770,00

35 544 852,00

44 851 296,00

6 698 500,49

5 000 000,00

1 698 500,49

2021

189 507 615,69

189 485 089,00

45 437 278,00

1 500 000,00

31 231 465,00

16 766 714,00

37 322 095,00

45 972 578,00

22 526,69

0,00

22 526,69

2022

189 509 884,36

189 485 089,00

45 437 278,OO

1 500 000,00

31 231 465,00

16 766 714,00

37 322 095,00

45 972 578,00

24 795,36

0,00

24795,36

2023

189 485 089,00

't89 485 089,00

45 437 278,OO

1 500 000,00

31 231 465'00

'ĺ6 766 714'00

37 322 095,00

45 972 578,00

0,00

0,00

0,00

2024

1

89 485 089,00

1

89 485 089,00

45 437 278,00

1 500 000,00

31 231 465,00

'ĺ6 766 714'00

37 322 095,00

45 972 578,00

0,00

0,00

0,00

2025

1

89 485 089,00

'ĺ89 485 089'00

45 437 278,00

1 500 000,00

31

23t 465,00

16 766 714,00

37 322095,00

45 972 578,00

0,00

0,00

0,00

2026

1

89 485 089,00

189 485 089,00

45 437 278,00

1 s00 000,00

31 231 465,00

16 766 714,00

37 322 095,00

45 972 578,00

0,00

0,00

0,00

2027

189 485 089,00

189 485 089,00

45 437 278,00

1 500 000,00

31 231 465,00

16 766 714,00

37 322 095,00

45 972 578,00

0,00

0,00

2024

0,00

189 485 089,00

1E9 485 0E9,00

45 437 278,OO

I 500 000.00

3t 231 465,00

16 766 714,00

37 322095,00

45 972 578.00

o,00

0,00

0,00

1

10 406,41

78 759

51

61

9 450,85

1

)

wz . mże być śosmny także Ý ukb(Łie

ĺykttiąpych poa
3)

W pozycji

wykaje

piolu|rym, w kt fym
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z tego:

wtym:
wtym:

w tym
w tym:
na spłatę puejętych

odsetki i dyskonto
zobowiąza
podlegające
samodáelnego
wyłążeniuz limitu
publicznego zakładu
poręczenĺa
splaty
zobowiąza , o
opieki zdrowotnei
podląające
odsetki i dyskonto
kt rym mowa w art.
pueksztalconego na wydatki na obsługę
podlegające
wyĘczeniu z limitu zaędach określonych
243 ustawy, w
ďugu x
odsetki i dyskonto
teminie nie dłuższym wyłąŹeniu z limitu
spłaty zobowi?za ,
w pEepisach o
określonew art.
spłaty
zobowiąa , o
niż 90 dni po
o kt rym mowa w
działalności
kt rym mowa w art.
zako eniu
243 ust. 1 ustawyx
leczniczej, w
243ustawy,zb
utu
art. 243 ustawy x
programu,
prcjektu
lub
wysokości wiakiej nie
zobowiąa
adania i otrzymaniu
podle9aią
zaciągniętych
na
refundacji z tych
sfinansowaniu dotacją
x
środkiw(bez odsetek
wkład kĘowy
z budŹetu pa stwa 4)
i dyskonta od

gwarancje

Wyszczeg lnienie

W1datki og łem x
\Afudatki

bieĘce x

z tytułu

poręcze

gwarancji x

i

i

zobowiąa

na wkład

kmjorvy)

x

Lp

2

2.1

2.1.1

2.1.1,1

2.1.2

2.1.3

2. t.3. t

2.1.3.í.1

2.1.3.1.2

2.2

Wykonanie 2015

123 506749,52

'ĺ16 815 1í7'95

0,00

0,00

0,00

1 655 878,32

1 655 878,32

0,00

0,00

6 69'ĺ 631.57

Wykonanie 2016

144 670 987,81

131 725 559,38

0,00

0,00

0,00

1346997,27

13r''6997,27

0,00

0,00

12945 428,43

Plan 3 kw. 2017

193 713 132,44

150 919 994,82

1000227,49

0,00

0,00

1 322 586,30

I 322 586,30

0,00

0,00

42793 137,62

87 500 644,59

í51 014 18'|,59

0,00

0,00

0,00

1 322 586,30

1 322 586,30

Vwkonanie 2017

I

0,00

0,00

36 486 463,00

2018

225 634 737,42

1

55 468 798,04

1 230 000,00

0,00

0,00

1 870 000,00

'ĺ 870 000'00

0,00

I

0,00

70 165 939,38

174 610 406,41

1

55 683 698,04

516 65 1,09

0,00

x

2 083 650,00

2 083 650,00

0,00

0,00

18 926708,37

2020

í75 958 0'ĺ8'49

I

59 575 790,00

494 007,26

0,00

x

1 860 980,00

1 860 980,00

0,00

0,00

16 382228,49

2021

18'ĺ 707 6í5,69

163 565 185,00

498 887,41

0,00

x

1 549 860,00

1 549 860,00

0,00

0,00

18 142 430,69

2022

'ĺ8'ĺ709 884'36

163 565 185,00

503 865,16

0,00

x

1 298 260,00

I 298 260,00

0,00

0,00

18 í44 699'36

2023

í8'ĺ985 089'00

163 565't85,00

508 942,46

0,00

x

'ĺ 042 900'00

1 042 900,00

0,00

0,00

18 419 904,00

2024

181 985 089,00

163 565 185,00

514 121,31

0,00

x

793 240,00

793 240,00

0,00

0,00

'ĺ8 419 904'00

2025

1

84 485 089,00

163 565 185,00

412 689,61

0,00

x

543 260,00

543 260,00

0,00

0,00

20 919 904,00

2026

184 485 089,00

163 565 185,00

4'ĺ5 077'69

0,00

x

383 970,00

383 970,00

0,00

0,00

20 919 904,00

2027

185 985 089,00

163 565 185,00

420 573,52

0,00

x

224 670,00

224 670,00

0,00

0,00

22 419 904,00

2028

185 985 089,00

163 565 'ĺ85'00

426 179,28

0,00

x

12 340,00

'l12UO,OO

0,00

0,00

22 419 gU,OO

201

Żl)

Wydatki
majątkowex

1

W pozycji wykazuje się kwoty dla l8t bldżetowych 2o13-2o1a.
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í2

z tego:

wtym:

Vryszczeg lnienie

\Äłnik budżetu x

Pr4phody
budżetuX

Lp

3

\Ą/ykonanie 20'ĺ 5

7 556 689,61

Vwkonanie 2016

18 042

803'4í

NadwyŻka
budżetowa z lat

ubiegĘch

X

na pokĄ/aie deficytu

wtym:

Wolne środki, o
kt ąrch mowaw

na pokrycie deficytu

wtym:

Kredyty'

połczki,

niezwią-ane z
zaciągnięciem

na pokĄEie deficytu

1.3

,ĺ.3.í

4.4

4.4.1

art. 21 7 ust.2 pkt 6

budżetu x

1.2

1.2,1

1

4.1

4.1.1

lnne przychody

budŹetu x

budżetu x

emisja papier w
wartościowych x

ustawy x

wtym:

na pokrycie deficytu

ďugu 5)x

budżetu X

1 148 381,84

0,00

0,00

I 148 381,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2855 071,45

0,00

0,00

2 855 071 ,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

0,00

0,00

Plan 3 kw. 2017

-'11 697 874,86

17 797 874,86

0,00

0,00

'14797 874,86

8 697 874,86

3 000 000,00

Vwkonanie 2017

-í'ĺ697 874'86

17 797 874,86

0,00

0,00

't4797 874,86

8 697 874,86

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

2014

-28 600 000,00

34 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 000 000,00

28 600 000,00

0,00

0,00

2019

6 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

9 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

7 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

7 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

7 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

7 500 000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2026

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2027

3 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2028

3 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5) W pozycji wykazule się

w aeg

lrcścilMoty prŻychod

w z q/trĺu prywatyzacji

ma.i4ku

oEz spľaty połeek udŻielonych ze śmdkw j9dnośki.
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z tego:

Relacja zrolvnoważenia wydatko/v
bieżących, o kt rej mowa w art. 242
ustawy

wtym
z tego:
Kwota

zobowiąza
wynikających

Wyszczeg lnienĺe

Rozchody
budżetu x

Lp

Spłaty rat
kapitałcwych

kredyt wi
pożyczek oraz
wykup papier w
wartościowych x

Ęczna kwota

przypadających na
dany rok kwot
ustawowych
wyĘcze z limitu
spľaty

zobowiąza

o kt rym mowa w
art. 243 ustawy x

,

kwota
przypadających na
dany rok kwot

ustawow)ch

wyĘcze

określonych w art.

kwrta

przypadających na
dany rok kwot

ustawoq/ch

wyĘcze

określonych W art.

243 ust. 3 ustawy x 243 ust.3a

ustawŕ

z

pÍząęciapÍzez

kwota
przypadających na
dany rok kwot
ustawowych
WyĘcze innych niż
określone w art.

R żnica między

jednostkę

lnne rozchody
niezrrriąaane

ze

Kwtota długu x

teMorialnego

zobowiąza po

likwidowanych

SpłaĘ dfugu

dochodami

samoŻądu

i

pŻekształcanych
jednostkach
zaliĆ-anych do
sektora finans \ /
publicznych

243 ustawy 6) x

R

żnica między
dochodami
bieĘcymi a
wydatkami

bieącymi

bieżącymi,
skorygowanymi o
środki 7), a
wydatkami
bieżącymi,
pomnielszonyrni 8)
o wydatki

5.1

5.í_1

5.ĺ.1'í

5.1.1,2

5.'ĺ_1 -3

5.2

6

7

8.1

4.2

5 850 000,00

5 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 200 000,00

0,00

7 736 179,10

I 884 560,94

\Ąrykonanie 20'ĺ6

6 100 000,00

6 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 100 000,00

0,00

16 199 270,83

19 054 342,28

Plan 3 kw. 2017

6 100 000,00

6 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000 000,00

0,00

6 606 448,69

21 404323,55

6 í00 000'00

6 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000 000,00

0,00

7 587 700.99

22385 575,85

2014

5 400 000,00

5 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 600 000,00

0,00

3 626 537,85

3 626 537,85

2019

6 500 000,00

6 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 100 000,00

0,00

12 957 356,96

12 957 356,96

2020

I 500 000,00

I 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 600 000,00

0,00

19 183 728,00

19 183 728,00

2021

7 800 000,00

7 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 800 000,00

0,00

25 919 904,00

25 919 904,00

2022

7 800 000,00

7 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 000 000,00

0,00

25

9í9 904'00

25 919 904,00

2023

7 500 000,00

7 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 500 000,00

0,00

25 919 904,00

25 919 904,00

2024

7 500 000,00

7 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 000 000,00

0,00

25 919 904,00

2s 919 904,00

2025

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

0,00

25 919 904,00

25 919 904,00

2026

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000 000,00

0,00

25 919 904,00

25 9t9 904,00

2027

3 500 000,00

3 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500 000,00

0,00

25 919 904,00

25 919 904,00

2024

3 500 000,00

3 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 919 904,00

25 919 904,00

\Ą/ykonanie 2015

\Ąrykonanie

20í7

7)skoŕygmnieośrcdkiokeślonewprepi$c'|dotyQywĘąeg lrcścipowięk eniaonidwy'żkębodżetwązlđubiegłych,zgodniezart.242uśgwy.-'
8)Pomni j eniowdatkwbiď{ycłl,zgodniezaÍt.36usl. 1pktíuśg{yzdnia7grudnia2012r.ozmianienieh ryďuśłw-łiąkuzÉalizacjąuśawybudżetMj'dotyeylat2o1}2015'

Slrne

5

z

12

Wskaźnik spłaty zobowiąa

WskaŹnik planowanej

WskaŹnik planowanej
łącznej kwoty spłaty

zobowiąza o kt rej
'
mowa w aÍt. 243 ust. 1
ustawy, do dochod w, ustawy' do dochodÓW,

Wyszczeg łnienie

bez uMględnienia

zobowiąaŕlłiąku
Wsp łtwozonego

pzezjednostkę

samouądu
teMorialnego i bez

utględnienia

ustawowych wyłącze
puypadając]ch na

dany rokx

bez tMględnienia
zobowiązaĺi iliąku
rep łtwoÍzonego

pŻezjednostkę
9morządu

terytoriaĺnego' po

tMględnieniu
ustawowych wyłąee
pzypadających na

WskaŹnik planowanej
Ęcznej kmty spłaly

Kwota zobowiąza

Niązku

Wsp łtwouonego
pĺzez jednostkę
samouądu
terytorĺalnego
pzypadaiących do

spłety w danym roku
budżetowym,

podlegaią
doliczeniu zgodnie
art. 244 ustawy

x

z

o

zobowiąa ' o kt
mowa w art. 243 ust. 1
ustawy' do dochodÓw,
po tMględnieniu

zobowiąa äiąku
rep łtwoŻonego
pŻez jednostkę

samoŽądU
teMoÍialnego oraz po

Utględnieniu

WskaŹnik dochodÓw
bieżących
powięk onych o
dochody ze spŻedaŹy
maiďku oraz
pomniejszonych o
wydatki biéżą, do
dochodÓw budżetu,
ustalony dla danego
roku (mkaźnik

jednorocay) x

ustarcwych wylącze
przypadających na
dany rokx

dany rokx

Dopuszczalny
Dopuszczalny
lnfomacja o
lnfomacja o
wskaźnik spłaty
rekaźnik spłaty
spďnieniu rekaźnika spďnieniu wskaźnika
zobowiąa określony zobowiąa określony spłaty zobowiąza
spłaty zobowiąaŕl
w art. 243 ustawy, po
w art. 243 ustawy, po
określonego w art.
określonego w art.
uwględnieniu
uwzględnieniu
243 ustawy, po
243 ustawy, po
ustawowych wyłącze ustawowych wyląeeĺi,
utględnieniu
utględnieniu
9),
obĺiczony w oparciu o zobowiąaĺi äiązku zobowiąa łiąku
obliczony w
Wykonanié roku
Wsp łtwouonego
wsp łtwouonego
oparciu o plan 3
popuedzającego
pzez jednostkę
puez jednostkę
kmftáu roku
pierwszy
prognozy
rok
samoządu
samoządu
popzedzają go
pieffizy rok prognozy (wskaŹnik ustalony w teMoÍialnego oraz po teÍytorialnego oraz po
oparciu
o
średnią
Mględnieniu
utględnieniu
(rckaźnik ustalony w
arytmetyeną z 3
ustawowych wyłąPeÍi, ustawowych wyłącze ,
oparciu o średnią
obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu
popzednich lat) x
arytmetyeną z 3
o plan 3 kwarteł w
o wykonanie roku
x

popzednich lat)

Íoku popuedzająego
rok budżetowy

Lp

9.2

9-3

5,73Vo

5,73%

4,58Yo

4,58%

4,63o/o

Vwkonanie 2017

9.1

x

poprzedzająego rok
buđŹetowy

9.4

9.5

0,00

s,73%

10,68%

0,00

4,580/o

14,850/o

4,63%

0,00

4,630/o

10,220/o

4,22%

4,22%

0,00

4,220/o

9,780/o

x

x

x

X

2018

4,3',1o/o

4,310/o

0,00

4,31%

9,45%

11,92r/o

11,770/o

TAK

TAK

2019

5,020/o

5,Ozyo

0,00

5,O2%

1',\,570/o

11,510/o

11,36%

TAK

TAK

2020

6,39%

6,39%

0,00

6,39%

13,O4yo

10,410/o

10,270/o

TAK

TAK

11,35Yo

11,35%

TAK

TAK

12,760/0

12,76%

TAK

TAK

Wykonanie 2015
Wykonanie 2016
Plan 3 kw. 2017

9.6.1

9.7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9.

2021

5,200/o

5,200/o

0,00

5,200/o

'ĺ3'68%

2022

5,070/o

5,07%

0,00

5,070/o

13,68%

2023

4,78%

4,78%

0,00

4,780/o

13,68%

13,47%

13,470/o

TAK

TAK

2024

4,65%

4,650/o

0,00

4,65%

13,68%

'ĺ3'68%

13,68%

TAK

TAK

2025

3,14%

3,140/o

0,00

3,14o/o

13,68%

13,68%

13,68%

TAK

TAK

2026

3,06%

3,06%

0,00

3,06%

'ĺ3'68%

13,68%

13,68%

TAK

TAK

2027

2,19Vo

2,1gYo

0,00

2,190/o

13,68%

13,68%

13,68%

TAK

TAK

2028

2,13yo

2,13%

0,00

2,130/o

13,68%

13,68%

13,68%

TAK

TAK

x
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w tym na:

lnformacje uzupďniające o wybranych rodzajach wydatk

\,V

budżetowych

ztąo:

Przezľ'aczenie

Wyszczeg lnienie

prognozowanej
nadwyżki
budżetowe; 10)

spłaty kredyt \^r'
pożyczek i wykup
papier \ĺv
wartościowych

Vwdatki bieące

na
wynagrodzenia i
składki od nich

naliczane

\A|datki zvtliąza1ę 2
funkcjonowaniem

organ wjednostki
samorządu

terytoria|nąo 11)

ĺ1.í

\^',Ydatki objęte
limitem, o kt rym
mowa w art. 226
ust. 3 pkt 4
ustawy

Wydatki

inwest)rcyjne

Nowe wydatki

in*estycylne 13)

Vvydatki

majdkowe w

bieżące

majątkowe

kontynuowane 12)

1í'3

11.3.1

11.3.2

'11.4

11.5

1ĺ.6

I 128 000,00

1 060 991,45

'ĺ 663 101'97

24 538,15

formie dotacji

Lp

10

10.1

Wykonanie 20'ĺ5

0,00

0,00

48 870 315,07

1

1 198 997,43

1 686 062,73

558 062,73

Wykonanie 2016

0,00

0,00

48 265 378,08

10 662 357,47

3 238 130,85

656 007,85

2 582 123,00

1 315 343,00

7 883 535,48

173 549,95

Plan 3 kw. 2017

0,00

0,00

51 070 208,68

11 799774,00

28 516 658,67

2 808 665,98

25707 992,69

18 247 668,24

23 1 59 469,38

'ĺ86 000'00

Wykonanie 2017

0,00

0,00

5'ĺ 851 361'55

1

1 000 000,00

22407 917,59

2 zt43 000,06

19 964

9í7'53

14 739 917,53

21 746 544,93

186 000,00

2018

0,00

0,00

54 861 209,97

1

3 633 835,60

49 258 566'7'ĺ

3407 527,33

45 851 039,38

41 703 107,31

27 249 832,07

520 000,00

20't9

6 500 000,00

6 500 000,00

56 1 23

1

3 283 835,60

19 040 267,76

328 306,91

18 7t 1 960,85

1871í 960'85

214 747,52

0,00

2020

9 500 000,00

I 500 000,00

57 526 093,00

't3 283 835,60

16 364 868,49

227 U',t,45

16 137 527,04

14937 527,04

1444701,45

0,00

2021

7 800 000,00

7 800 000,00

s8 964 245,00

I

3 283 835,60

937 796,96

7 88',t,40

929 9'ĺ5'56

929 9t5,56

17 212 515,13

0,00

2022

7 800 000,00

7 800 000,00

58 964 245,00

't

3 283 835,60

33 383,55

2 389,33

30 994,22

30 994,22

18 1 13 705,14

0,00

2023

7 500 000,00

7 500 000,00

58 964 245,00

13 283 835,60

0,00

0,00

0,00

0,00

18 419 904'00

0,00

2024

7 500 000,00

7 500 000,00

58 964 245,00

1

3 283 835,60

0,00

0,00

0,00

0,00

18 419 904,00

0,00

2025

5 000 000,00

5 000 000,00

58 964 245,00

13 283 835,60

0,00

0,00

0,00

0,00

20 919 904,00

0,00

2026

5 000 000,00

5 000 000,00

58 964 245,00

't

3 283 835,60

0,00

0,00

0,00

0,00

20

9 904,00

0,00

2027

3 500 000,00

3 500 000,00

58 964 245,00

'ĺ 3

283 835'60

0,00

0,00

0,00

0,00

22 419 904,00

0,00

2028

3 500 000,00

3 500 000,00

58 964 245,00

'ĺ3 283 835'60

0,00

0,00

0,00

0,00

22 419 904,00

0,00

10)

01

11.2

8,00

91

Pueznaećnie nadwyżki budżetMj. inne niż spłaty kredyt w, połąek iwykup papier wErtościwych, wym898 okreśtenia w objaśnieniach do wietoletniej prcgnozy Íinanwej.

(rczdŻiały od 7501 7 do 75023).
12) W pozycjiwykąuie się Mrtośćinreśycji rczpoeętych @ najmniej w poprednim rcku budżđowym.K rąo doty y kolumna.
'
ĺ 3) W poąCii wykeuie się trtoŚé nowych iMíycji, kt re planujé się rczpoąć w rcku' kt ŕégo dotyey kotmna.
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Finansowanieprogramoľ'projektoivlubzada

realizowanychzudziałemśrodko/v,okt rychmowawart.5ust. 1pkt2i3ustawy
wtym:

w tym:

wtym:

Dochody
majątkowe na

Dochody bieżące
na programy,
poekty lub

Vwszczeg lnienie

zadania

Íinansowane
udziałem
środktľ' o

z

ktĘch mowaw
art.5ust.1pkt2i

w tym:

wtym:

środki określone

w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

środki określonew
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy wynikające

wyĘcznie z
zawartlch um w na
realizację
programu, projektu
lub zadania 14)

3 ustawy

programy,
p@ekty lub

zadania

środki określone

z

finansowane
udziałem

środkoĺ'o

Środki określone

w art. 5 ust. I pkt
2 ustawy

ktorych mowa w

art.5ust.1pkt2i
3 ustiawy

w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy

wyĺlikające
wyĘcznie z

zawartych um \łv
na realizację
proglžlmu,
projektu lub

Vwdatki bieżące
na realizację
programu,
projektu lub

Vrydatki bieŽące
na programy,
poekty lub

zadania

finansowane

udziďem

z

środktľ, o

kt rych mowa w

art.5ust.lpkt2i

Íinansowane
środkami

określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2
ustawy

3 ustawy

zadania

Lp

122.1

12.1

12.1.1

\Ą/ykonanie 201 5

1 066 658,25

I 028 166,16

Wykonanie 2016

464 419,',t1

444 512,18

4Ą4 512,18

6 486 925,

8

Plan 3 kw. 2017

1 116't't4.72

987 589,23

987 589,23

7 553 964,09

Wykonanie 2017

599 893,79

548 571,05

548 571,05

2 666 037.'ĺ7

1 395 487,03

1 395 487,03

2018

1 607

783,89

12.1.1.1

'I

028 16 ,16

12.2

8/026,23

21

t

33í 036'40

zadania
wynikające
wyĘcznie z

zawartych um u/
z podmiotem
dysponującym
środkami, o
kt rych mowaw
art. 5 ust. I pkt 2
ustawy

12.2.1.1

12.3

12.3.1

12.3.2

74 224,67

74 224,67

1 370 034,60

1 183 318,61

1 'ĺ83 318'61

5 930 571,47

5 930 571,47

185 240,48

165 403,28

165 403,28

7 553 964,09

7 553 964,09

I 405 589,98

1 102 051,66

I 102 051,66

2 666 037.17

2 666 037 .17

1 039 924,06

822't62,73

822'162,73

20 327 468,33

20327 468,33

í 581 425'33

12363r'.8,70

1 236 348,70

20í9

270 122,36

269 026,20

269 026,20

4 469 351,41

4 469 35 t ,41

4 469 351 ,4 t

328 306'9'ĺ

269 026,20

269 026,20

2020

192796,22

192796,22

192796,22

'ĺ 698 500'49

1 698 500,49

1 698 500,49

227

U1,45

192796,22

192796,22

2021

6 305"ĺ3

6 305,13

6 30s,t3

22526,69

22 526,69

22 526,69

7 881,40

6 305,13

6 305,13

2022

1 911,47

1911,47

1 911,47

24795.36

24 795,36

24795,36

2 389,33

I 911,47

1 911,47

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

stmne

8 Ż

í2

wtym:

Wydatki majątkore
na realizacię

Wydatki majątkowe
na programy,

\Ąryszczeg lnienie

poekty lub zadania

finansowane z
udziałem środk ľ, o

kt rych mowa w

5ust.1

art.

pK2i3

ustawy

wtym:

finansowane
środkami

określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2
ustawy

programu, prcjektu
lub zadania

wynikająe wyłącznie
z zamrtych um w z
podmiotem

dysponującym

środkami, o K rych
mowa w art. 5 ust. I
pkt 2 ustary

Wydatki na wkĺad
kÉjowy w ilią3ku z
zawartą po dniu 1

Wydatki na wklad
kÉiowy w aľiązku z
umową na realizacię
programu, prciektu
lub zadania

finansomnego z
udzialem śÍodk\ľ, o

kt rych mom w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
bez tg|ędu na

stopie finansowania

wtyÍn

w

nliązku z jUŻ

zawartą umową
na realizację
programu,
projektu lub

zadania

tymi środkami

styęnia 2013 r.
umową na realizację
programu, proiektu lub
zadania

finansowanego w co
najmniej60%
środkami, o kt rych
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy 15)

w Ałriązku z jUŻ
zawartą umową
na realizację
programu,
projektu lub

zadania

w h/rn:

Przychody z tytułu
kredyt tv, pożyeek,
emisji papier \ľ
wartościowych
poretają w
łiązku z umową na
realizację programu,
prcjektu lub zadania
Íinansowanego z
udziałem środkw. o

kt rych mowa w art.
5 ust. í pkt 2 ustawy
bez tględu na

wz.ł,liękuzjuŻ
zawartą umową
na realizację
programu,
poektu lub

zadania

stopie finansomnia
tymi środkami

Lp

12.1

12.4.1

't2.1.2

12.5

12.5.1

12.6

12.6.1

12.7

12.7.1

Wykonanie 2015

89 881,90

55 542,19

55 542,19

221 055,70

221 055,70

221 055,70

221 055,70

0,00

0,00

Wykonanie 2016

17 779,61

17 779,61

17 779,61

't24 224.53

124 224,53

124 224,53

124 224,53

0,00

0,00

Plan 3 kw. 2017

I 968 894,69

7 418 869,25

7 418 869,25

2 853 563,76

2 853 563,76

2 853 563,76

2 853 563,76

0,00

0,00

\Ąrykonanie 2017

8 482290,45

6 481 267,42

I481 267,42

221878/.,36

22187U,36

2218784,36

221878/.,36

0,00

0,00

2018

27 029723,84

19 814 645,21

19 8't4 645,21

7 560 155,26

7 560 155,26

7 560 155,26

7 560 t55,26

0,00

0,00

2019

5 902 378,63

3 802 216,41

3 802216,4'l

2159 442,93

2',t59 442,93

2159 442,93

2159 442,93

0,00

0,00

2020

2 461 480,64

1

698 500,49

1 698 500,49

797 525,38

797 525,38

797 525,38

797 525,38

0,00

0,00

2021

28 158.37

22 526,69

22 526,69

7 207,95

7 207,95

7 207,95

7 207.95

0,00

0,00

2022

30 994,22

24 795,36

24 795,36

6 676,72

6 676,72

6 676,72

6 676,72

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2028

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zdyskonlMnego dochodu obliąanego zgodnie z pżepi$mi Unii Eurcpejskiej dotyeącymi takiąo progÉmu' pojektu lub 4dania.

slrcná
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z
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Kwoty dotyczące pŻejęcia i spłaty zobowiąza po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego
wyniku
w tym:

Vwszczą

lnienie

Pzychody z tytułu
kredyt ľ, pożyczek,
emisji papier ť
mrtościowych
powstająe w
zwiąku z zawartą po
dniu 'l styenia 2013
Ĺ umową na

realizację progÍamu'
projektu lub zadania
Íinansomnego w @

Lp

Kwota zobowiąa

wynikających z

w z]ł,liązk! z jUŻ

zawaĺtą umową
na realizację
programu,
projektu lub

najmniej 60%
środkami, o kt rych
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy

zadania

12.4

12.E.1

prejęaa prez

jednostkę samoządu
terytorialnego

zobowiąza po

likwidowanych

i

pzeksáácanych

samodzielnych
zakładach opieki
zdÍowotnej

13.1

oochody budżetowe
z q/tutu dotaqi
@lowej z budżetu

pa

stwa, o kt rei
mom w aÍt. 196
ustawy z dnia í5
kwietnia 2011 Ĺ o

działalności

lecznioej (Dz. U. z
2013 r. po2.217, z

p

Wydatki na spłatę
przeiętych

zobovązai1

zobowiąaŕl
emodzielnego

pÍzejętych

Wysokość
zobowiąaa
podle9ających

umorzeniu, o kt rym
moM w art. 190
ustawy o działalności

leŹnieej

żn. zm.\

13.2

Wydatki na spłatę
samodzielnégo
publicznego zakładu
opieki zdÍowotnej

pízeksŻal@nego na
zasadach
określonych w
przepisach o
działalności

leenieej

13.3

publicunego zakładu
opieki udÍorctnej
likwidowanego na
zasadach
określonych w
przepisach o
działalności

leęniczei

Wydatki na spłatę

zobowiąa
smodzielnego
publionego zakładu
opieki zđÍowotnej
puejętych do korEa
2011 Ĺ na podstawie
pzepis w o

zakładach opieki

Wydatki bieżące na
pokrycie ujemne9o
wyniku finansowego
samodzielnego
publienego zakladu
opieki zdrowotnei

zdÍowotnej

13.1

ĺ3'5

'ĺ3.6

13.7

0,00

0,00

Wykonanie 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vvykonanie 2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plan 3 kw. 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vwkonanie 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

2027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2028

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

stfuna 10 z
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Dane uzupďniające o dłUgu i jego spłacie
W

V\ryszczeg lnienie

spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papier w
wartościowych, o
kt rych mowa w
pkt.5.'ĺ.'
wynikające
Wyłącznie z Mufu

Kwota ďugu,

kt rego planowana
spľata dokona się

Wydatki

wydatk wbudżetu
x

x

poptzednich,

innych niż w poz.

zobwvlęa już

14.3.3 x

zaciągniętych x

Ę

spłata

zobowia?a

z zmniejszające dfug wyÍnagaln]rch z lat

tyÍn:

Ał,Ąązanez
umowami

zaliczanymi do

tytuł w dfużnych

wliczanph do
pa stwowego

wypłaty z tytufu

wymagalnph

poręcze

i

gwarancji x

dfugu publicznego

Wynik operacji
niekasowlch
wpłyĄ,'/ających na
kwotę ďugu ( m.in.
umoŻenia, Í Žnice

kursowe) x

x

ĺ4.1

14.2

liĺ.3

14.3.'ĺ

11.3.2

14-3.3

14.4

Wykonanie 2015

5 850 000,00

0,00

1 856 082,90

1 856 082,90

0,00

0,00

0,00

Wykonanie 20'16

6 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plan 3 kw. 2017

6 t00 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wykonanie 2017

6't00 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

5 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

6 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

7 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

3 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

3 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2028

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik.nr_
do Uchwały Nr U37'lt17 z dnia 21 grudnia 2oí7 rpku w sprawie
-2_
uchwa|enia Wieloletniej
Prognozy Fĺnansowej rĺiästa żyiaraowá na latá 2o'l8 - 2028
wraz z prognozą długu na lata 2018-2028.

L.p

Nazwa i cel

Okres realizacji

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca

na

1

1.b

- wydatki

1.1

Vwdatki na programy,
w art.s ust.l pkt 2 i 3 ustawy
tego:

1

.1

_

lub zadania aľiązane 2 pľogramami realizo,t/anymi z udziałem
z dnia 27 sieĘnia 2009.r. o finansach publicanych (Dz.U.Nr 157

Ulząd Miasta

Limit 2019

Limit 2020

ío2 574 605,03

49 258 566,71

5 509 930,50

3 407 527,33

97 064 674,53

45 85 t 039,38

43 620 357,95

2861',1 149,.17

6 230 685,54

2 939 828,50

I 581 425,33

700,00

í6 364 868,49

937 796,96

227 U1.45

7 88ĺ,40

18

7í í 960'85

16 137 527,04

267,7

z

2

Zintegrowanych

Funkcjonalnego

Terytorialnych

lnwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru
Wspołpraca realizacji Zintegrowanych lnwestycji

Wirtualny Waĺszawski Obszar Funkcjonalny
Mrtual woF)
Podniesienie jakościĄcia mieszka ccnł osb przyjezdnych.

1.1.1.3
1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.6

Budowa

1 1.1.7

328 306,91

227 U1,45

7 AA1,40

2 389,33

't'157 498.34

0,00

0,00

0.00

0,00

47 000.00

12 000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

440.00

12 110,00

101 110,00

'ĺ 10.00

1 1 10,00

0,00

6 166,51

5 347,15

965.08

8 640.69

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

424,25

1 424,25

1424,25

46ĺ 480,64

28158,37

30 994,22

0.00

0,00

0,00

2015

2018

Uząd Miasta

2016

2021

Urząd Miasta

2017

2022

17 450,84

0.00

4 972,10

UrŻąd Miasta

2017

2020

796 520.00

220 308,33

208 288,56

Urząd Miasta

2017

2019

190 596 40

1

78 084,40

12 512,00

Ulząd Miasta

2018

2022

1 765

I .1 .2.1

-

15

1

21

WdroŻenie zĺntegrowanego systemu wsparcia usług

opieku czych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego
Obsza ru Fu kcjonalnego E-Opieka) Usługi opieku cze oparte na
naŻędziach TI K.

1.1.2

2 389.33
30 994,22
33 383,s5

2018

1

929 915,s

33 383,55

36 039,77

2016

Ulząd Miasta

Limit2022

88 822,09

Stwozenie warunkow dla sprawnego WdraŻania instrumentu

1.1.1.2

Limil2021

328 306'9í

19 040

mol/VEI

źn.zm.)'

Wydatki bieżące

Rewitalizacja Miasta
motorem przemian spďecznogospodarczych Opracowanie programo\,v rewitalizacji
modelowych
działa
zakresie rewitalizacji na obszaze miasta.

.1.1

o

wz. 1240,2 p

Limit 2018

Do

1+1.2+1.3)

_

1.1.1

od

bieĘce

1.a

wydatki

Łączne nakłady
finansowe

wydatki majakowe

Rewitalĺzacja Miasta
motorem pzemian spďecznogospodarczych Opracowanie programoľ rewitalizacji
modelowych
działaŕ, zakresie rewitalizacji na obszaŻe miasta.

7 121.26

40 680 529.45

Uząd Miasta

2016

2018

50 000.00

1

27

424,26

1

424,25

029723,U

5 902 378,63

50 000,00

0,00

1

2

Skona

1

z

I

L.p.

1.1 -1 -1

Limit

zobo'/ią7ari

902492,67

1.1-1.2

1.1.1.3

0,00

1

t5 zt40,0o

1.1-1.4

17 450,84

-1.5

121770,O0

1

-1

í"t.í'6

í90 596'/ĺ0

't.1-1.7

7 121,26

1.1.2.1

50 000,00

E

Srcns2z8

L.p.

Jednostka
odpowiedzĺalna lub

Nazwa i cel

koordynująca

Redukcja emisji zanieczyszcze powietÍza
I minach pďudniowozachodniej częściWarszawskĺego Obszaru Funkcjonalnego popŻez
budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych
Etap
Poprawa jakości powietĺza popÍzez zmniejszenie emĺsji
zaniecryszczen powodowanych pÍzez motoryzację indywidualną.
Redukcja emisji zan ieczyszcze powietĺza Żyrardowie popÍzez
budoWę parking w Parkuj Jedź" Redukcja ruchu samochodowego
poprawa jakości powietÍza

1.1.2.2

1.1.2 3

Rewaloryzacja zabytkowej ochronki
zwiększenie
potencjału turystycznego Żyraĺdowa Mazowsza, popŻez
rewaloryzację unikatowego' zabytkowego budynku Ochron ki

1.1.2.4

Zyrardowie.
1.1.2.5

l.t-zo

Pzebudowa targowiska

Rynek"
Zagospodarowanie pÍzebudowa części istniejącego targowiska przy
ul. Moniuszki w Żyrardowie.

l.l.lÓ

1.2

na pÍogÍamy'
-

í.3.ĺ
1.3.1.í

1.3.1 .2

1.3.2
1.3.2.1

1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4

Limit2021

Limit2022

2015

2018

8 251 094,89

6 962 A27 .65

0,00

0,00

0,00

0.00

Uíząd Mĺasta

2016

2018

2 241 566.20

431 500.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Miasta

2016

2018

4155 1A2,24

2 069 660,90

0,00

0,00

0,00

0,00

UÍząd Miasta

2017

2020

873 789,85

9 145 221.05

5 287 255,OO

1

0,00

0,00

UÍząd Miasta

2017

2019

1442294.00

1 289

60s.80

552 688,20

0,00

0,00

0,00

UŻąd Miasta

2017

2018

7 0a3 029.72

7 080 908,44

0,00

0,00

0,00

0.00

Uząd Miasta

2018

2022

143 572,55

0,00

62 435,43

21 984,53

2a 158,37

30 994,22

0,00

0,00

0,00

o,o0

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00
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z bgo:

pOekty

?ź'dania

(inne niż tivymienione w

Remont hali sportowej przy ul. Stefana Jodłowskiego - Poprawa stanu
technicznego obiektu.
Remont szkolnych obiekto\^/ sportowych w mieście
hali
sportowej pięciu sal gimnastycznych
Poprawa stanu przyszkolnej
inírastrUktury sportowej, pÍzeznaczonej na potÍzeby realizaąi zajęć,
wychowania fizycznego aktywnego spędzania czasu wolnego.

1.1

i1'2)'ztąo

2 439 496.1

Budowa pŻedszkola przy ul. Ks.
ukierunkowanie rozwoju dziecka.

Bz

ski - Wspomaganie

Zagospodarowan ie terenu Zalewu Żyrardowskiego
terenu sportowo

i

uatrakcyjnienie

rekreacyjnego w Żyrardowie
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego ( komunalnego) przy
ul. Wary skĺego Budowa budynku komunalnego, wielorodzinnego.

na Centrum
zabytkowego budynku Kantoru

kantoru z adaptacją
rewaloryzacja

0,00

0,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

58 954 247,OA

206/7 417,54

124O9 82,22

í3 67 046,40

901 757.í9

0,00

826 í02'00

0,00

0,00

0,00

0,00

000,00

1 156 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

670 1 02,00

670 102 00

0,00

0,00

0,00

0,00

90í 757.í9

0,00

2 570 102,00

1

UÍząd Miasta

2017

2018

UÍząd Miasta

2017

2018

56 384 í45'08

í8 821 3'ĺ5,54

128p9 582,22

í3 676 046'40

Uząd Miasta

2018

2020

6 400 000.00

700 000,00

2 700 000,00

3 000 000.00

0,00

0.00

Ulząd Miasta

2016

201A

I 471 800,00

4 700 000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

UÍząd Miasta

2017

201A

6 124 000.00

2 060 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UÍząd Mĺasta

2016

2020

14 175 861.00

4 850 000.00

5 000 000,00

4 1 50 000.00

0,00

0,00

wydatki

PŻebudowa

Limĺt 2020

Ulząd Miasta

z

lub

wydatki bieżące

-

Limit 2019

Do

mają (oĺ''

Wdatki na

Limit 2018

od

wy'da (i

1.2.2
1.3

Łączne nakłady
flnansowe

"Mj

1.1.2.7

1.2.1

Okres realizacji

1 900

Strona 3 z

I

L.p.

Limit

zobowiąza6

1.',t.2.2

5 959 1.t5,76

1.1.2.3

43í 50o'@

1.1.2.4

135420,23

1.1.2.5

16 701 589,85

.2-6

1442294,00

1.1.2-7

7 080 908,44

1.1.2.8

't43 572,55

1.3.'l .1

1 156 000,00

1.3.1.2

670 102,@

1.1

1.3-2.1

E

6 400 000,00

'1.3.2.2

2 500 000,00

1.3.2.3

124 200,OO

1.3.2-4

14 000 000,00

s1mna

/ł z

8

L.p.

Jednostka
odpowiedzialna lub

Nazwa i cel

koordynująca

Okres realizacji
Łączne nakłady
Íinansowe

od

Do

Limit 2018

Limit 20'ĺ9

1.3.2.5

Od pzemysfu do kultury - zachowanie europejskiego dziedzictwa
kulturowego XIX - wiecznej Osady Fabrycznej - poprawa stanu
technicznego obiekt \iv zabytkowych.

Urząd Miasta

20't7

2020

2 864 119,00

1.3.2.6

PŻebudowa ul. stefana Żeromskiego

Ulząd Miasta

20'17

2018

2794730,27

Ulząd Miasta

2018

2020

1

4U

133,02

476 A62.43

4'13

Ulząd Miasta

2018

2020

1

427 959,A7

794 529,64

515 0'ĺ3'25

Ulząd Miasta

2014

2019

572 196,00

Domy pďne historii

_

Poprawa bezpiecze stwa

1.3.2.7

program remontowy związany z poprawą stanu
lechnicznego obiektoť mieszkalnych na obszaŻe rewitalizacji w
zyrardowie - oŻywienie spďeczne zmarginalizowanych obszaro/v
Miasta zyraÍdowa.

1.3.2.8

Redukcja emisji zanieczyszcze powietrza
gminach pďudniowozachodniej częscl Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego popÍzez
budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych
Etap il.Poprawa jakości powietŻa gminach pďudniowo_zachodniej częŚci

350 000,00

't

I

Limit 2021

Limit2022

373 'ĺ'19'00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

344.97

593 925,62

0,00

0,00

416.98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 584,80

0,00

0,00

100 000,00

674730.27

Limit 2020

1

_

1

18

WOF

1.3.2.9

Redukcja emisji zanieczyszcze powiettza
Jedź" etap
zanieczyszcze powietrŻa ze żrcd'ełlinowych poptzez WdroŻenie
@z.ł,liązania z zakresu zmiany środkoľkomunikacji indywidualnej na
budoWę parking w ,Parkuj

3

000,00

536 196,00

zbiorową lub niezmotoryzowaną.
1.3.2.10

Zielone pluca Mazowsza - rozlv j mobilności miejskiej w gminach
pďudniowo_zachodniej części wojew dztwa. - Popľawa jakoścĺ
powietÍza w gminach pďudniowo_zachodniej części WoF.

Ulząd Miasta

2018

2020

3 926 152.80

140 540,00

545 028,00

1.3.2.11

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej - Poprawa
bezpiecze stwa

Uząd Miasta

2017

2018

22263,10

2't 940,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.12

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiatracznej i Dalekĺej - Poprawa
bezpiecze stwa

Ulząd Miasta

2017

201

I

25'126,62

25126,62

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.13

Budowa oświetlenia w ul. Horody skiego - Poprawa bezpiecze stwa

Ul'ząd Miasta

2017

201A

22 947.60

22947,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.'14

Budowa oświetlenia W ul. Konarskiego na odc. od ul. Sosabowskiego
do ul. ŁuŹyckiej - Poprawa bezpiecze stwa

Ulząd Mĺasta

2017

2018

17 660,00

15

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.15

Budowa oświetlenia w ul. Kurpi skiego - etap
bezpiecze stwa

Ulząd Miasta

20'17

2018

15

'ĺ5 208'58

0,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Miasta

2017

2018

15 208.58

15

208,58

0,00

0,00

0,00

0,00

l- Poprawa

208,58

3

1.3.2.16

Budowa oświetlenia w ul. Kurpi skiego

1.3.2.17

Budowa oświetlenia w ul. Lutosławskiego - Poprawa bezpiecze stwa

Ulząd Miasta

2017

2018

25 999.74

25 999,74

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.18

Budowa oświetlenia w ul. Migdałcwej - Poprawa bezpĺecze stwa

Ulząd Miasta

2017

2018

26 199,64

26't99,64

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.19

Budowa ośWietlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Przybysz do ul.

Ulząd Miasta

2017

2018

25 000.00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.20

Budowa oświetlenia W ul. Witosa na odc. Ul.
Kurpi skiego - Poprawa bezpiecze stwa

Urząd Miasta

2017

2018

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.21

Budowa oświetlenia w ul. Staszica - etap ll - Poprawa bezpiecze stwa

Uząd Miasta

2017

2018

14 097.30

'14

097,30

0,00

0,00

0,oo

0,00

1.3.2.22

Budowa oświetlenia w ul. staszica

Ulząd Miasta

2017

20't8

16 824,41

16 824,41

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3,2,23

Budowa oświetlenia w ul. Misakowskiego - Popraw bezpiecze stwa

Urząd Miasta

2017

2018

26 028,00

26 028,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.24

Budowa oświetlenia w ul. Podmiejskiej

Ulząd Miasta

2017

2018

26 115,36

26

15.36

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.25

Budowa oświetlenia w ul. Marcowej ĺ Bataliono/v chłopskich - Poprawa
bezpiecze stwa

Ulząd Miasta

2017

20'ta

25 744,35

25 744,35

0,00

0,00

0,00

0,00

_

bezpieczeÍistwa

etap ll - Poprawa

Kurpi skiego - Poprawa bezpieczerístwa

_

ogĺ skiego

do ul.

etap l - Poprawa bezpiecze stwa

_

Popľawa bezpiecze sta

1

Strona

5

z

I

L.p.

1.3.2.5

Limit

zobowiąza

2 823

1

19,00

1.3.2.6

187 602,39

1.3.2.7

1 444133,02

1.3.2.8

1 427 959,A7

1.3.2.9

572 196,00

1.3.2.10

3 926 152,80

1.3.2.11

21940,37

'l.3.2.12

25126,62

1.3.2.',t3

22947,60

1.3.2.14

15

200,00

.3.2.15

15

208,58

1.3.2.16

15

208,58

1.3.2.17

25 999,74

1.3.2.18

26 199,64

1.3.2-19

25 000,00

1.3.2.20

25 000,00

1.3.2.2'l

14 097,30

1.3.2.22

16 824,41

I

1.3.2.23

26 028,00

1.3.2.24

26

1.3.2.25

257A43s

íí5'36

strcne

6 Ż

8

L.p.

Naa/va

Jednostka
odpowiedzialna lub

icel

koordynująca

1.3.2.26
1.3.2.27
1.3.2.28

Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc.od ul. Dolnej do ul. Ciepłej
Poprawa bezpiecze stwa

_

Budowa kładki pieszo-rowerowej

na Żece Pisi Gąolinie (ul. Młytĺska)
odtwoŻenie pďączenia pieszGrowerowego ne Żec Pisi Gągolinĺe.

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) prz,
ul. Wary skiego - Etap ll - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w
mieście Żyrard \iv

Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe

Limit 2018

Limit 2019

Lĺmit 2020

Limit 2021

Limtt2022

od

Do

Urząd Miasta

2017

2018

26 2A7.65

26 2A7,65

0,00

0,00

0,00

0,00

Ulząd Miasta

2017

201A

640 000,00

640 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ulząd Miasta

2018

20'19

4 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Pzebudowa wysiedlonego budynku z pŻeznaczeniem na lokale

1.3.2.29

socjalne, ul.

F, Chopina 1 5 w Zyrardowie - Rozbudowa zasobu
mieszkaniowego mresoe Zyrardowie

UJząd Miasta

2020

2021

2101 757,.19

0,00

0,00

I 200 000,00

901 757,19

0,00

1.3.2.30

Opramwanie dokumentacji na budowę ul. Ogi skiego na odc. od ul.
Rotmisttza Pileckiego (dawna Jodł]Wskiego) do ul Witosa Budowa
drogi
celu poprawy bezpiecze stwa.

Uząd Miasta

2017

20't8

28 610,00

28 610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.31

Opracowanie dokumentacji pOektowej na budowę ul. Cichej.
Budowa drogi celu poprawy bezpiecze stwa.

U]ząd Miasta

2017

2018

17

075,00

17 075,OO

0,00

0,00

0,00

0,00

strona

7 Ż8

L.p.

Limit

zobowiąza

1.3.2.26

26 2A7,65

1.3.2.27

604 000,00

1.3.2.28

4 000 000,00

1.3.2.29

210't 757,19

1.3.2.30

0,00

'l.3.2.31

0,00
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NrLl37I/17

z dnia 21 grudnia 2017 roku

OBJAŚNIENIA Do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANsowEJ
MIASTA

żyRłRoowANA LATA

2018 - 2028

Wstęp
I.

GŁÓWNE ZAŁDŻENIA PRZYJĘTE Do oPRACOWANIA wPF
Wieloletnia Pľognoza Finansowa została sporządzona zgodnie

o finansach publicznychz

z

ustawą

dniaL7 sierpnia2009 (Dz.IJ. z2016 Í.,poz. 7870, zpőźn. zm;

oľaz Rozporządzeniem Ministra Finansów

z

l0 stycznia

dnia

2013 r. w spľawie wieloletniej

pľognozy finansowej jednostki samoľządu teľytoľialnego ( Dz. |J. z 20|3 r., poz. 86 z pőźn.
zm.). obejmuje ona lata2017-2028 co wynika Zprognozy kwoty długu na okres zaciągnięĘch

zobowiązań.
P

rzy

opr

acowaniu WPF uwzględniono załoŻenia makľoekonomiczne,,W yĘ czne

dotyczące załoŻen makľoekonomicznych na potrzeby wieloletnich pľognoz finansolvych
j

e

dno stek samoľządu teľytoľialne go'', aktual izacj a

-

paździemik 20 l 7 r'

Na podstawie wýycznychdotyczącychzałożeńnapotrzeby wieloletniej prognozy
finansowej w perspektywie

4 lat (2018-202l) przyjęto

następujące podstawowe wielkości

wskaźników makľoekonomicznych:
Wskaźniki makľoekonomiczne
Infl acj a

śľednioľoczne(%)

Realny wzrost PKB (%)

Kuľs walutowy PLN/EUR (zł)

2018

2019

2,3

2,3

2020

)s

2021

)5

3,8

3,8

3,8

3,6

4,25

4,25

4,25

4,25

Pľzyjmując załoŻenia do opracowania WPF uwzględniono ľównież dane historyczne

wzakresie poszczegőlnych żrődeł dochodów

i

kategorii wydatkow przyjmując za punkt

odniesienia waľtościfaktyczne wykonane w latach 2015 -2016 oraz plan budzetu na rok 2017

wg stanu na 30 wľześnia2017 roku oraz przewidywane wykonanie budzetu za2O17 rok
( według załącznika Nr 1 do WPF). Przewidywane wykonanie za2017 r. w częścidochodów
1,

jak
o

i

wydatków zostało wyliczone na podstawie wykonania za 3 kwartały powiększone

waľtościwynikające

z

zawartych umów pomniejszone

o

kwoty przewidywanych

oszczędności.

Do planowania dochodów i wydatków realizowanych przedsięwzięć, uwzględniono
zmiany wynikające

z ich

realizacji

w ľoku 2017. Co

znalazło swoje odzwieľciedlenie

w wieľszu ooWykonanie 20|7" w częścidochody i wydatki na pľogľamy, projekty lub zadania

finansowane zudziałem środków o których mowa w

aľt.5 ust.

l pkt2 i

3 ustawy oľaz

w wydatkach objętych limitem, o którym mowa w aľt. 226 ust.3 pkt 4 ustawy.

Dochody

i

wydatkio pľzychody ĺ ľozchody na 2018

ľok przyjęto

w waľtościachzgodnychz pľojektem budżetu na ten ľok.

Ponadto pľognozę finansową opracowano na podstawie ľegulacji dotyczących pľojektowania

budżetu zaulartych w ustawie

o

finansach publicznych' ustawie

o

dochodach jednostek

samoľządu terytoľialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miasta,
podjętych na podstawie tych ustaw oruz analizy kształtowania się sýuacji ťrnansowej Miasta
w ostatnich latach atakŻe przewidywanych tendencji ľozwoju.

w

latach 2022-2028 ptzyjęto kwotę dochodów na poziomie ľoku 202l.

Planowanie wzľostu dochodów i wydatków w dłuższym okľesie czasu obarczonę jest duzym
ryzykiem ze względu na obecną sýuację gospodaľczą w kľaju i na świecie.
II. PROGNOZOWANE

DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okľes objęty prognozą tozpoczęto od analizy

tľendów zmian dochodów

w

ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się

na źródłach, któľe geneľuj ą naj większe wpływy.

W budżecie na 2018 ľok przyjęto:

podane przęz Ministra Finansów planowane kwoty

poszczególnych częścisubwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału
we wpĘwach z podatku dochodowego od osób ťlzycznych, oszacowane wpływy z udziałőw
w podatku

od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowięckiego kwoty dotacji

nazadania

z

zakręsu administracji rządowej oraz dotacji na ręalizację zadań własnych

idochodów związanych zrea|izacją zadan zzakresu administracji tządowej, ustalone

2

napodstawie ztwartych umów

UE,

ze śľodków z

wynikające

z

i pism kwoty dotacji nazadaniabieŻące

współfinansowane

szacunkowe kwoty dochodów własnych ze sprzedaŻy majątku, opłaty

innych ustaw' odpłatnościza realizowane usługi wynajmu lokali i zaľządu

nieruchomości oľaz wpływów z pozostałych niewymienionych powyżej dochodów.

1. Dochody bĺeżące

W latach 2019 _ 202l przyjęto załoŻenie, iŻ dochody bieŻące rőŻnych Źróđełbędą rosły
śľedniomiędzy )Yo a 70Á, wyjątek stanową jedynie wpłylvy z tylułu udziałów w podatku
dochodowym od osób pľawnych, któľe to zostały zaplanowane w ľoku 2019 ze wzľostem

l50% w

stosunku do planowanego roku 2018.

W

kolejnych latach zaśzachowane

na poziomie planowanego roku 2019.

Dynamika wartości dochodów w latach popľzednich pľzedstawĺa sĺę następująco:
Wykonanie

1.1

dynamika (%)

Plan 3 kvĺ.2017 2016t2015

2015

2016

124 551 297,05

147 924 830,21

157 526 443,51

118,',|7

20171t2016

średnia

106,49

112,63

dochody
bieżące
1.

Plan 3 kw.2017

Dokonując szczegőłowej analizy poszczegőlnych źródeł dochodów bieŻącychw latach2017

oraz uwzględniając podpisane umowy na dofinansowanie zadan wieloletnich wzrost
dochodów bieŻących ze wszystkich źrődęłogółem zaplanowano na bezpiecznym poziomie
106 oÁ:

- 2018 ľok - wartości poszczególnych źrődeł dochodów są zgodne Z planowanym budżetem
na ten ľok _ 159.095.335 ,00 zł,

- 2019 - wzľost w stosunku do planowanej kwoty ľoku poprzedzającego o 1060Á

- 168.641.055,00 zł,
- 2020 - wzľost w stosunku do planowanej kwoty ľoku poprzedzającego o

106%o

- l78.759.518,00 zł,
- 202l - wzľost w stosunku do planowanej kwoty roku popľzedzającego o

106%o

- 189.485.089,00 zł,
- 2022 - 2028

-

na poziomie 2021 r.

_ 189.485.089,00 zł.

Ana|iza udziału poszczegőlnych źrődełdochodów bieŻących w ciągu ostatnich

3

trzech lat potwieľdza, Że największy wpływ na poziom dochodów mają: część,oświatowa

subwencji ogólnej, dotacje celowe' podatki
na

i

opłaty lokalne,

podatek od nieľuchomości,udziały we wpýwach

z

ze szczegőlnym

naciskiem

podatku dochodowego od osób

fizycznych i prawnych.

Subwencja ogólna
Planowaną na 2018

r.

subwencję ogólną przyjęto w wysokości32.240.229,00 zł zgodnie

z pismem Ministľa Rozwoju i Finansów nľ: 5T3.4750.37.2017

z dnia 12 pażdziemika2}l7

r.

W latach 2019-202I planuje się ich wzľost o 105,00%.
Wykonanĺe
2016

2015

dynamika (%)

Plan 3 kw.

2016t2015

20171t2016

Średnia

109,1 I

101,65

105,38

2017
1.1.4 subwencja

29 172 5t6 3t 830 733

32 3s8 922

1. Plan 3 kw. 2017.

Prognozowane kwoty w latach:
- 2019
- 2020
- 2021

_
_
_

33.853.240,00 zł,
35.544.852,00 zł,
37.322.095,00 zł,

- 2022 - 2028 _ na poziomie 202I r. - 37 .322.095,00

zł

Podatki ĺ opłaty lokalne
Podstawą do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpłylvy z tych dochodów
w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej gľupy była zmienna.

i

opłat lokalnych zdominowane są przede wszystkim przęz podatek

od nieruchomości. Do

kolejnych źrodełnależą m.in. wpływy z opłat za użýkowanie

Dochody z podatków

wieczyste nieruchomości, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata taľgowa, opłata
skarbowa oraz opłata za zezwolenie na sprzedaŻ alkoholi.

W 2018 roku zaplanowano wpływy z podatków i opłat na kwotę 29.058.219,00 zł, w tym:
_

w tym podatek od nieruchomości 2018 r. _ l5.600.000,00 zł,

W latach 2019-202l objętych prognozązałoŻono coroczny wzľost tychźrődeł dochodów
o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji śľednioľocznejwynoszący w latach:

2019 _ wzrost

o

102,300Á

- kwota 29.726.558,00 zł, w tym podatek od nieruchomości _

15.958.800,00 zł.

4

2020 _ wzľost o l02,50oÁ - kwota 30.469.722,00 zł, w

tym

podatek od nieruchomości _

zł,w tym

podatek od nieľuchomości _

16.357.770,00 zł.

202l, _ wzľost o 102,500Á - kwota 31.231'465,00
16.766.714,00 zł.
2022-2028

-

na poziomie 2021 r.

UdzĺaĘ we wpływach z podatków dochodowych od osób Íizycznych ĺ prawnych
Dochody z týuŁu udziałőw w podatku dochodowym od osób flzycznych (PIT) oraz od osób
pľawnych (CIT) należą do najbaľdziej vtażlivvych na zmiany w koniunktuľze gospodarczej.

Zgodnie

z

zaleceniami Ministerstwa Finansów poziom dochodów

z

tytułu lldziałőw

we wpływach z podatków pľognozowano w opaľciu o wybľane wielkości makroekonomiczne

podawane przez Radę Ministrów, takich jak:

PKB, ceny towaľów i usług, pľzeciętne

wynagľodzenie, dostosowując je do sýuacji w gminie.

Dochody

z

tyĺułuudziału we wpływach z podatku od osób pľawnych zostały

zaplanowane w opaľciu o pľzewidywane wykonanie za 2017 ľok, następnie ptzeszacowane
o zaŁoŻone wskaŹniki inflacji śľednioľocznejoraz dynamikę

PKB

z uwzględnieniem ľozwoju

gospodarki lokalnej.

Dynamikę wpĘwów tej grupy dochodów w latach 2015-2016 oÍaz pÍzewidywane
wykonanie za 20 l 7 ľ' przedstawia

p oniŻsza tabela.
Wykonanie

Udzialy w podntku dochodowym
od osób Íizycznych.

Udzialy w podatku dochodowym
od osób prawnych

1.
2.

dynamika (%)

20ts

2016

2017

33 105 084,00

35 793 9r8,00

37 927 t'10,00

r

r o0o ooo,oo 2

53,81

1 t36 753,4',7

6tt

707,07

20t6t20ts
08,

l2

zonlnole

średnia

105,96

t07,04

26t,56

r57,69

Pľzewĺdywane wykonanie ľoku 2017
Wykonanĺe za trzy kw. 2017 ľ. -1.309.812'89

Wpływy z týlsłu ldziału w podatku dochodowym od osób ťlzycznych przyjęto na rok
2018

w

wysokości podanej ptzez Ministľa Finansów, pismem

ľoku w kwocie 4l.l34.42l,00 zł. W kolejnych latach:
2019 - wzľost o 104 oÁ -kwota42.780.603,00 zł.
2020 - wzľost o 106 oÁ -kwota 45.437.278,00 zł.

5

z dnia

12 paździemika 2017

202l-2028 _ na poziomię 2020 r.

Wpłyn,y ztýułuudziah w podatku dochodowym od osób pľawnych pľzyjęto na rok
2018 wkwocie 1.000.000,00 zł. W roku2077 dochody tej gľupy znacznie wzľosłyjednakże
należy zachować dużą ostroŻnośćpľzy ich planowaniu.

W ľoku 2019 - pľognozuje się wzľost dochođówztego týułu o l50,00Yo a w kolejnych latach
2020-2028 ľ. na poziomie 2019 roku.
2019 - kwota 1.500.000'00 zł.

2020-2028 _ na poziomie 2019 ľ. _ 1.500.000,00 zł

Dotacje celowe

z budżetu państwao dotacje z

ze śľodkóweuľopejskich ľok 2018

budżetőw ĺnnych JST' płatności

- 42.773.569,89 zl.

W latach 2019-202I objętych prognozązałoŻono coľoczny wzľost tychźrődeł dochodów

natęlata wskaźnik inflacji średnioľocznej wynoszący w latach:

o przewidywany

2019 _ wzľost o 102,30%o - kwota 43.757.362,00 zł.
2020 _ wzrost o l02,50Yo - kwota 44.851.296,00 zł.

202| _ wzrost o 102,50%o - kwota 45.972.578,00 zł.
2022-2028

-

na

poziomie202l

r.

Dotacje na zadania wlasne na ľok 2018 przyjęto w wysokości3.106.710'00 zł.
zgodnie z pismem z dnia23 paździemika}}l7 r. Na powyŻsząkwotę składa się:
- l.775.400,00 zł zgodnie z pismem nr zdnia 12.L0.2016 ľoku. Śľodki zptzeznaczenięm
wypłatę zasiłków stałych i okľesowych , ubezpieczenia zdľowotnego dotyczącego

na

świadczeń ľodzinnych,

-

1

.33 l

.310,00 zł dotacja na dopłaty do pľzedszkoli.

Dotacjĺ na zadania

z

zakresu administľacjĺ ľządowej - w roku 2018 przyjęto

w wysokoś ci 37 .I 54.27 6,00 zł, w tym:

o

zgodnie

z

informacją Wojewody Mazowieckiego FIN-I.311I.23.30.2017 zdnia

24.10.2017 ľoku. Na powyŻsząkwotę składają się:
- 24.129.000,00 zł _ zadania związane z ľealizacją świadczeń wychowawczych stanowiących
pomoc państwa w wychowaniu dzieci;

- 12.510.000,00 zł - świadczeniaľodzinne i fundusz alimentacyjny;
- 326.759,00 zł _ pľawo o aktach stanu cywilnego ewidencji ludnościoraz ustawy o dowodach
osobistych.
6

- 2.000,00 zł _ przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji
w spľawie świadczeniobiorców innych niz ubezpieczęni spełniający kryteľium dochodowe
o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.
- 90.700'00 zł - na składki ubezpieczenia zdľowotnego dotyczące świadczeń ľodzinnych.
- 88.000'00 zł - na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

.

zgodnie z pismem z Kľajowego Biura Wyboľczego - Delegatura w Płocku -dotacja

na pľowadzenie

i aktualizację

rejestru wyboľców na ľok 2018 _ 7.8l7,00 zł.

Dotacje na realizacjęzadań na mocy poľozumĺeń między JST na ľok 2018 _
250.000'00 zł,w Ęm:
- 200.000,00 zł od Starostwa Powiatowego

w Żyrardowie Z ptzeznaczeniem nabieŻące

utľzymanie powiatowych dróg publicznych;
- 50.000,00 zł od Staľostwa Powiatowego

w Żyrardowie w związku z powieľzeniem Miejskiej

Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki Laskowskiego

w

Żyrardowie zadan powiatowej

biblioteki publicznej.

Dotacje celowa

z

budżetu państwa na rea|izację zadania pn: ,,Remont Hali

Spoľtowej przy ulicy Stęfana Jodłowskiego'', na któľe Miasto otrzymało doťtnansowanie
od

Ministerstwa Spoľtu w ramach Progľamu modernizacji infrastruktury spoľtowej

w wysokości 533.700,00 zł.

Dotacja otrzymanz z państwowych funduszy celowych na zadanie pn. ,,Remont
szkolnych obiektów spoľtowych
gimnastycznych''
na potľzeby

-

w

mieście Żyrardőw hali spoľtowej i pięciu sal

Popľawa stanu przyszkolnej infľastruktury spoľtowej, przeznaczonej

realizacji zajęć, wychowania sportowo _ ľekreacyjnego w Żyrardowie w kwocie

I2I.000,00 zł.

Dochody bieżące na pľogľamyo pľojekty lub zadania finansowane

śľodków'októrych mowaw

aľt. 5ust.l pkt2 i3 u.f.p. _2018r.

I.607.783'89 zł,w tym środkiokreślone wart.5 ust.

1

z

udzĺałem

wkwocie

pkt 2 ustawy l.395.487,03 zł,ztego:

-,,Stworzenie waľunków dlą Spľawnego wdľażania instrumentu Zintegľowanych Inwesýcji
7

Terytorialnych dla Waľszawskiego obszaru Funkcjonalnego'' ośpľioľytetowe III Działanie

zł,w tym środkiokľeślonew aľt.5 ust. l pkt 2 ustawy_ 9.180,00

3.1. - rok 2018 - 10.800,00

zł. Dochody

w ramach

tej gľupy zaplanowane zostały na dodatek dla

kooľdynatora

w projekcie;

-,,Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodaľczych'' w ľamach
konkuľsu ,,Modelowa Rewitalizacja Miast'' organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju _

rok 2018

-

|.228.970,00

zł, w tym śľodkiokľeślonew aľt. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

1.044.624,50 zł.

_ ,,vľirtualny lľarszawski obszar Funkcjonalny (Viľtual WoF) ze śľodkówEuľopejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

w

ramach Regionalnego Progľamu operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (ośPrioľytetowa II Wzľost e-potencjału
Mazowsza,Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanię 2.l.2 E-usługi dla Mazowszaw ramachZIT.
2018 r._ 9.688,00 zł, 2019 ľ. - 80.888,00 zł,2020 r. - 888,00 zł, 202l _ 888,00 zł - całość,
stanowią śľodkiokľeślonew aľt. 5 ust.

l

pkt 2 ustawy;

- ,,Promocja gospodarcza vf/aľszawskiego obszaľu Funkcjonalnego (WoF Expo) " w ramach

Zintegrowanych Inwestycji Teľýoľialnych Warszawskiego obszaru Funkcjonalnego'

do współfinansowania ze śľodkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu opeľacyjnego Województwa
zgłoszonego

Mazowieckiego na lata 2014-2020 (ośPľiorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego
i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Intemacjona|izacja

MŚP, Poddziałanie 3.2.l Promocja

gospodaľcza ľegionu w ľamach ZIT). Dochody z tego týułu w latach 2019 r. -3.977,68 zł,
2020 r. _ 4.933,2l

zł,202l r. _

okľeślonew aľt. 5 ust.

l pkt

4.277,72 zł,2022 r. _772,06 zł - całość,stanowią śľodki

2 ustawy;

- ,,Szkoła bliżej nauki"- stworzenie w 7 gminach Waľszawskiego obszaru Funkcjonalnego

waľunków

dla

nauczania opaľtego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie

umiejętnościi kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pľacy metodą eksperymentu,

wyposażenie szkőł

w

zestawy edukacyjne

i

narzędzia

przyľodniczych oraz rozwőj kompetencji uczniów

8

i

đonauczania

uczęnnic

w

pľzedmiotów

zakľesie przedmiotów

przyrodnicZych art. poprzez realizację pľojektów edukacyjno-badawczych''. Dochody z tego

týułu w latach: 20l8
ust.

-

1

ľ. _ 169.924,40

zł,2019 r. - 7 .072,00 zł, w tym środkiokľeślonew

ar1. 5

pkt 2 ustawy w latach:- 2018 ľ. 143.593,03 zł,2079 r. _ 5.975,84 zł.

,'Popľawa jakości Życia mieszkańców poprzez ľozwój teľenów zieleni

w

mieście

Żyrardowie'' w ľamach Pľogramu opeľacyjnego Infľastľuktuľa i Śľodowisko. Dochody z tego

týułu wlatach: 2018 ľ.- l87.262,08 zł,2019 r.

-

l77.045,27 zł,2020 r. _ l85.835'60 zł, -

całośćstanowią śľodkiokľeślonew aft. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;

-

,,Budowa

i

wdraŻanie zintegľowanego systemu wspaľcia usług opiekuńczych opaľtego

na narzędziach TIK na terenie Waľszawskiego obszaľu Funkcjonalnego (E-opieka) Dochody

ztego tytułu w latach: 2018 r. - l.139,41 zł,2019 r.

r. -

1

.139

,4l zł, 2022 r.

-1

-

I.I39,4l zł,2020 ľ. - 1.139,41 zł,202l

.l39 ,4l zł - całość'stanowią środki określone w aft. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy;

Dochody majątkowe
W ľamach tej gľupy, dochody zap|anowane zostały w latach 20l8 _ 2028, przy czym od ľoku
2023 do 2028 wartośćjest ľówna 0, ponieważ nie posiadamy informacji na temat nowej
peľspektywy programowo _ fĺnansowej UE.

2018 ľ. :37.939.401,53 zł,
2019 r. _12.469.35|,4l zł,

- 6.ó98.500,49
2021 r. _
22.526,69
2022 ľ. 24.795,36
2020 r.

zł,
zł,
zł,

2023 r. - 2028 ľ. - 0'00 zł.

Nieľuchomościpľzeznaczone do sprzedaży _ 20|8 r. _ 2020 r.
LP

PoŁożENIE

EWID.
ľmnucľonĺoścl NR
DZlAŁK.l
(ADRDS)

POW.

sposlľ zAGosPoDARowANIA

DZIAł.KI
íM2)

SZACOWANA

włnľoŚĆ
ľĺnnucHonĺoŚcI

I

Miodowa 1a

2380/9

3400

teľen zabudowy mieszkaniowej - 3

MN

485 000,00

2

Miodowa

lb

2380/8

328t

teľen zabudowy lnieszkaniowej - 3

MN

485 000,00

3

Miodowa

lc

2380t7

3271

teľen zabudowy mieszkaniowej - 3

MN

484 000,00

9

4.

Ks. J. Popiełuszki

teľen zabudowy mieszkaniowej

2742/t6

l

wielorodzinnej z dopuszczeniem usług -

5ó9

424 400,00

I Mwu

5

Ks. J. Popiełuszki

teĺen zabudowy mieszkaniowej

2742/t5 2742/t7

I

wielorodzinnej z dopuszczeniem usług -

570

424 700,00

I Mwu

teren zabudowy mieszkaniowej

6.

Legionów Polskich 50

jednoľodzinnej, zabudowy
mieszkaniowej wieloľodzinnej oľaz
usługowe_j - l9 MW MN' U

948

3448

126 000,00

teren zabudowy mieszkaniowej

7

Legionów Polskich 34

j ednoľodzinnej oľaz zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej - 2ó MW

944

347 |

I

50 000,00

MN

teľen zabudowy mieszkaniowej

Ciasna l0

I

jednoĺodzinnej, zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oľaz
usługowej _ 19 MW MN' U

3450

800

3sl9/92

ó383

A. Mickiewicza 59-61

7627/2

17554

ll

Ciepln

8212/2

42t8

12

Wiejska l7

2498t3

788

13.

Topolowa l5

6767/8

751

teľen zabudowy rnieszkaniowej
jednoľodzinnej z dopuszczeniem usług 17 Mnu

74 000,00

14.

Jesionowa 33

6821

699

teren zabudowy mieszkaniowej
jednoľodzinnej z dopuszczeniem usług _
17 Mnu

52 000,00

l5

Poprzeczna 47

6825

l0l7

teĺen zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług -

16

Dzialkown 78' Działki

48/1

2300

Brak planu zagospodaĺowania;

9.

10.

l7

S.

okľzei 54b

Chlodnn

teľen zabudowy usługowej i

Chlodna

Bĺak planu zagospodarowania; decyzja o
waľunkach zabudowy _ zabudowa
usługowa z zakresu obsługi podróżnych
teren zabudowy usługowej z
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej - 2 Um

Chlodna

22Mnu

Jĺna Kilińskiego l8

8348/2

jednoľodzinnej z dopuszczeniem usług -

623

8348/4

Ks. J. Popieluszki

Mnu

ter en zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług _

623

400 000,00

125 000,00

79 000,00

250 000,00

Mnu

92 000,00

92 000,00

teren zabudowy mieszkaniowej

8348/5

jednorodzinnej z dopuszczeniem usług -

623

2608/1

r

2289/l

22-24

2290/1

Legionów Polskich 44

34s6

Mnu

teľen zabudowy mieszkaniowej
jednoľodzinnej z dopuszczeniem usług -

504

7

2t

I 29s 000,00

teľen zabudowy mieszkaniowej

2

20

z
U

teľen zabudowy mieszkaniowej
dopuszczeniem usłus - 8 MN.

2
19

2 045 000,00

mieszkaniowei - 12 UM

2
18.

90 200,00

210 000,00

MNU

teren zabudowy usługowej z
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej

2260

92 000,00

-2Um

203 r00,00

teren zabudowy mieszkaniowej

22.

jednoĺodzinnej oľaz zabudowy
mieszkaniowej wieloľodzinnej - 22 Mw,

929

124 000,00

MN

23

24

Ziolowa 3-9

Nietrzebki

7646
7520

7638

Brak planu Zagospodaľowania , studium
- budowa obiektów hotelowo
ľestauracyjnego, konferencyjno _

-

435'72

5 000 000,00

szkoleniowego, zajazdu, motelu, ośrodka
SPA. sooń ľekľeacia. turvstvka'
Teľen zabudowy rnieszkaniowej

8349

22199

wieloľodzinnej z dopuszczeniem usług -

3 300 000,00

MWU
)5

okľzei

3st9/93

I

Teren zabudowy usługowej i

t04

rnieszkaniowej

10

l2UM

I 900 000,00

'7648/3

Mickiewicza 130-134

26

Bľak planu zagospodaľowania , decyzja o
watunkach zabudowy- budynki
mieszkalne jednorodzinne, dĺogi

31893

2 700 000,00

wewnętrzne
Teľen zabudowy Inieszkaniowej

11

28

Paľkingowa

8068

Nietľzebki

80s2,80s3,8054,
8055'805ó'
8057,80s8,80s9,
80ó0'806l
'80ó2'
80ó3'80ó4
2018/5,2018/6,
I 8/8,20 r 8/l 0,
2018/12
2019/5,
2019/6,201918,

2 048 000,00

wielorodzinnej z dopuszczen iem usług

13654

2MWu

Teľen zabudowy usługowo3938

mieszkaniowej UM

2 090 700,00

14766

Teľen zabudowy usługowej i
rnieszkaniowej jednoľodzinnej UMr

2 214 900,00

l

20

Łąkowa

29

2019/t0,
2019/12,2020t6,
202017,

2020t9,2020/1,
2021/16

Lokale mieszkalne

30

70 szt.

-

Lokale w drodze pzetaľgu i na lzecz

r 000 000,00

najerncy

RAZEM

28 056 000.00

Dochody ze sprzedaŻy majątku są deteľminowane obecną koniunktuľą w gospodaľce.

Dokonano wyceny posiadanego przez miasto mienia komunalnego przeznaczonego
na spľzedaŻ.

w

roku 2017 pľowadzono działania w zakresie ľacjonalnego wykoľZystania

majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Podjęto ľównież działania

pľomocyjne' mające na celu Zachęcenie potencjalnych inwestorów

do

podejmowania

pľzedsięwzięć na teľenach miasta Żyrardowa. Planowana sprzedaŻ nieľuchomości

ľoku dotyczy m.in. nieruchomości pod zabudowę usługową, usługowo
mieszkaniową, mieszkaniową wielorodzinną, jednoľodzinną jak ľównież spÍzedaŻ lokali
w 2018

mieszkalnych w trybie pÍzętaÍgu. Mając na względzie bogatą ofeľtę nieruchomości i gľuntów
ptzeznaczonych na sprzedaŻ planowane dochody moŻna uznać za bardzo ľealne.

Wpływy ze sprzedaŻy majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) w wysokości
l5.000.000,00 zł.
- 2019 ľ. _ 8.000.000,00 zł,
- 2020 r.

-

5.000.000,00 zł

W latach 2021 - 2028 w tej gľupie dochodów nie planuje się spľzedaŻy majątkll.

-

dochody ztýlsłuprzękształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

77

- 2018 ľok - 50.000,00

zł

- 2019-2024 _ nie planuje się dochodów z tego tytułu;

- ztýułu dotacji

oľaz śľodkőwprzeznaczonych na inwestycje (zgodnie z podpisanymi

umowami):
-

-

20l8 rok _ 22'889.40I,53 zł,w Ęm;

837.365,13

zł - stanowią śľodkiw ľamach zawartego poľozumienia Miasta z Powiatem

w spľawie ťtnansowania zadania

z

z budŻętőw jednostek
za realizację zadania

zakręsu zarządzania drogami

samoľządu terytorialnego. Śľodki przeznaczone zostaną
pn. ,,Pľzebudowa ul. Stefana Żeľomskiego'''

- 721.000,00 zł - śľodkiz funduszu dopłat z Banku Gospodarstwa Kľajowego na zadanie
pn. ,,Budowa budynku mieszkalnego, wieloľodzinnego (komunalnego) pľzy ul. Waryńskiego''.

- ,,Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałęm środków,
o których mowa w art. 5 ust.

l

pkt2 i 3 ustawy'':

- 2018 ľ. - 45.000,00 zł, ztego śľodkiokľeślonew aľt. 5 ust.
38.250,00

zł dotyczą projektu

l

pkt2 ustawy

-

pn.: ,,Rewitalizacja Miasta Zyrardowa motorem przemian

społeczno-gospodarczych" w ľamach konkuľsu ,,Modelowa Rewita|izacja Miast''
or ganizow anęgo

-

przez Mini sterstwo Rozwoj u.

2018 ľ. - 190.452,96 zł _ doĘczy zađaniapn. ,,Redukcja emisji zanieczyszczen

powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów ,,Paľkuj i Jędź" - Redukcja ľuchu
samochodowego i poprawa jakościpowietrza - całośćstanowią śľodkiokľęślonew aľt. 5 ust.

I pktZ ustawy;

- 2018 ľ. - 6.600.875,9l zł - doĘczy zadania pn. ,,Redukcja emisji zanieczyszczen
powietľza w gminach południowo _zachodniej częściWarszawskiego obszaľu
Funkcjonalnego poprzęz budowę Zintegrowanego Systemu Tľas Roweľowych

_ Etap I''

-

całośćstanowią śľodkiokreślone w aľt. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- 2018 r. - l.326.009'47 zł doĘczy zadania pn. ,,Rewa|oryzacja zabytkowej ochľonki
w Żyratdowie'' _ całośćstanowią śľodkiokreślone w aľt. 5 ust. l pkt 2 ustawy;
- 2018 r. - 7 .I87.789,62 zł,2019 _ 3.466.353,07 zł,2020 r. _ l.680.912,88 zł - dotyczy
zadania pn. ,,Popľawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój teľenów zieleni wmieście

Żyrardowie'' - całośćstanowią środkiokľeślonew aľt. 5 ust.

l

pkt 2 ustawy;

- 2018 ľ. _ 5.980.908,44 zł - doĘczy zadaniapn. ,,Zintegľowany pľojekt rewitalizacji
72

centrum osady fabrycznej

w

Żyrardowie służącyaktywizacji społecznej

i

gospodarczej",

w tym środkiokľeślonew aľt. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy _ 4.984.090,37 zł.
Ponadto:
- w 2019 r. - 953.050,00

zł dotyczy zadania pn. ,,Pľzebudowa taľgowiska ,,Mój Rynek''

w Żyrardowie'' - całośćstanowią środki okľeślonew aľt. 5 ust. l pkt 2 ustawy;

-w

latach 2019-2022 dochody

w tej gľupie występują w zadaniu pn.

,,Budowa

i wdľażanie zintegrowanego systemu wspaľcia usług opiekuńczych opaľtego na narzędziach

TIK na terenie Warszawskiego obszaru Funkcjonalnego (E_opieka)" :2019
2020 r.

-

17

r.

_ 49.948,34 zł,

.587,6l zł,202l r. _ 22.526,69 zł,2022 r. _ 24.795,36 zł - całośćstanowią śľodki

określone w aľt. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;

III. PROGNOZOWANE WYDATKI
Prognoza wydatków opaľta została o pľzewidywane wykonanie w Ż0l7 roku. Wydatki
kalkulowano pÍzy uwzględnieniu możliwościdochodowych, jednak z uwzględnieniem ana|izy

zadaí bieŻących koniecznych do ľealizacji oraz obligatoryjności wynikającej z pľzepisów
obowiązującego pľawa.

Prognozę opaľto na założeniu okľeślonymw art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych,
polegającym na zachowaniu ľelacji,

iż planowane wydatki bieżące nie mogą

dochodów bieŻących /ewentualnie powiększone

o

nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych

i wolne śľodki/.

Pľzewidywane wykonanie w 2017 ľoku pľzedstawiaponiŻsze zestawienie
2017

L.p.

J.m,

zl

718 774 856,21

187 486463'00

Wydatki bieĄce'ztego

zł

108 781 10r,32

l5r

Wynagľodzenia i pochodne

zł

39 597 984,17

51 851 361,55

Wydatki związane z funkcjonowaniem

zł

8 126 t52,85

r

zł

9 993 754,89

36 486 463,00

Wydatki ogólem' z tego

:

oľganów JST

)

ĺ

Wykonanie
za 3 kwartały

Treśó

Wydatki majątkowe

1"3

przewyŻszać,

Przewidywane
wykonanie

000 000,00

r 000 000,00

w

2018 ľoku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie225.634.737,42 zło w tym

na wydatki bieżące 155.4ó8.798,04 zł ĺ wydatkĺ majątkowe 70.165.939,38 zł.

W latach 2019 _2028 zaplanowano wydatki bĺeżące:
- 2019 _ 155.683.698,04 zł.

W ľoku 20l8 nastąpi spłata kolejnego kľedytu zaciągniętego przez spółkę komunalną AQUA

ZYRARDOW na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy
ľekreacyjno-usługowego. Miasto, zgodnie

kompleksu

z uchwalą podjętą przęz ľadę Miasta

coľocznie

zobowiązane było do zabezpieczenia środków w budżecie w kwocie co najmniej ľównej
wysokości rat kapitałolvych kredytów oraz rat odsetkowych. Ponadto obciążenie w budżecie
miasta stanowiło poľęczenie, jakiego miasto udzieliło Spółce na rea|izację ww. inwestycji.
W momencie spłaty zadŁuŻenia,

tj. od 2019 roku środkite

będą stanowiĘ oszczędności,

dlatego nie uwzględnia się ich w planie wydatków.

W latach 2020 i 2021 v,rydatki bieżące zostały zap|anowane Ze wzÍostem o pľzewidywany na
te lata wskaŹnik inflacji śľednioľocznejwynoszący w latach:

2020 _ wzrost o 102.50% - kwota 159.575.790,00 zł,

202l, _ wzrost o l02,50%o - kwota 163.565.|85,00 zł,
2022-2028 _ na poziomie2021 r. -163.565.l85,00 zł;

Przy pľognozowaniu wydatków bieŻących kierowano się zasadą utrzymania
dotychczasowego zakľesu i poziomu świadczonych przez Miasto usług na rzecz
mieszkańców' głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek
gminnej infrastľuktury technicznej

i

urządzen

społecznej, a takŻe zabezpieczenia śľodków na obsługę

długu zaciągniętego przez Miasto.
Wydatki bieŻące pľognozowano w podziale na:

- wydatki
- wydatki

i

związane z obsługą zadłuŻenia, w tym odsetki i dyskonto;

naporęczęnia i gwarancje;

-

wynagľodzenia i składki od nich naliczane;

-

pozostałe wydatki bieżące

1.4

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie haľmonogľamów spłat
wyemitowanych obligacji oÍaz planowanymi kosztami związanymi

z

emisją obligacji

w kwocie 34.000.000,00 zł.

Rok

Wydatki na obsługę długu
1.870.000,00

2018

2.083.650,00

2019

1.860.980,00

2020

1.549.860,00

2021

1.298.260,00

2022

1.042.900,00

2023

793.240,00

2024

543.260,00

2025

838.970,00

2026

224.670,00

2027

t12.340,00

2028

Wydatkĺ z tytułu poręczeń i gwaľancjĺ.
W Wieloletniej Pľognozie Finansowej Miasto Żyrardőw zaplanowało wydatki na
poľęczenia

i gwaľancje do

2028 ľoku. Udzielone przez Gminę poręczenia

chaľakter niewymaga|ny. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministľa Finansów

2014 ľoku zmieniającym rozporządzenie

w

i gwarancje

z

mają

dnia 8 sierpnia

sprawie wieloletniej pľognozy finansowej

jednostki samorządu terýorialnego z dnia l0 stycznia 2013 ľoku (Dz. U. z2014 r. poz' 1127)

w WPF poręczenia i gwaľancje spotządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się
zaciągnąć, zobowiązania dłużne.Zgodnie

z

zaleceniami zawartymi w ww. Rozporządzeniu,

infoľmacje o wydatkach z týułu niewymagalnych poręczen

i

gwaľancji, wykraczEące poza

wspomniany okres' naleŻy zamieścić,w objaśnieniach do wieloletniej pľognozy Íinansowej.

Wydatki zĘtułu udzielonych poľęczeń i gwarancji szczegőłowo opisano ponizej.

Kwoty przyjmuje się zgodnie

z

przesłanymi przez banki symulacyjnymi haľmonogľamami
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spłat. Miasto Żyrardów poľęczyłokľedyty na:

- Budowę mieszkań w ľamach realizacji

progľamów ľządowych popierania budownictwa

mieszkaniowego _ Żyrardowskiemu Towaľzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:

o
o
-

Nľ umowy I200l8751412010 poľęczenie do 2040 ľoku.
Nľ umowy 12001875l5l20l2 poręczenie do 2045 roku.
Rozbudowę kompleksu spoľtowo _ ľekľeacyjnego w Żyrardowie

_ AQUA

Sp. z o.o. - poľęczenie do 20l8 roku.

Wydatki z tytułu udzĺelonych poręczeń ĺ gwaľancji ľepľezentuje tabela:

Rok

Gwarancie i poręczenia

2018

I 230 000,00

2019

516 651,09

2020

494 007,26

202t

498 887,41

2022

503 865,16

2023

508 942,46

2024

514121,31

2025

412 689,61

2026

415 077,69

2027

420 573,52

2028

4261',79,28

2029

43t

2030

437 729,37

203t

443 6',78,24

2032

449 746,09

2033

455 935,29

2034

462 248,28

2035

468 68',7,53

89',7,15

2036

475 255,56

2037

481954,96

2038

488 788,34

2039

495 758,39

2040

502 867,84

l0

2041

5

2042

517 516,15

2043

525 060,15

2044

532 756,29

2045

324 031,83
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I 19,48

Żyrardőw

Wydatkĺ na rvynagrodzenia ĺ pochodne od nĺch naliczane - w roku 2018 wydatki
w tej gľupie zaplanowano na poziomie

54.861 .209,97

zł, w tym nagľody jubileuszowe _

659.155'00 zł i odprawy emeľýalne _ 677.980,00 zł zgodnie z zawartymi umowami o pľacę
na dzięn 30 wľześnia2017ľoku z uwzględnieniem 1% wzrostu dodatku stażowego.
W latach 2019-202l wydatki w tej gľupie zostały oszacowane na podstawie pľzewidywanego

natęlata wskaźnika inflacji średniorocznej wynoszącęgo w latach:
2019 _ wzľost o l02,30oÁ - kwota 56.123'018,00 zł.
2020 _ wzľost o l02,50Yo - kwota 57.526.093,00 zł.

202l _ wzrost o

I02,50%o -

kwota 58.964.245,00 zł.

Ż022-2028 _ na poziomię202I r.

Na wydatki

związane

z

funkcjonowaniem oľganów jednostkĺ samoľządu

teľytoľialnego w ľoku 2018 zaplanowano kwotę 13.633.839,60 zł. Lata 2019-2028
zaplanowano

na poziomie

zł. Zwiększenie

13.283.835,60

wydatków będzie możliwe

w pľzypadku pozyskania większych dochodów.

Zaklp towaľów i usług (

gaz, centľalne ogľzewanĺeo energia elektľyczna, woda

ĺ kanalĺzacja) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2017

r.

a wydatki

Ízeczowe na podstawie zuĺeryfrkowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych ptzez
jednostki budżetowe.

W latach 2019-202l objętych pľognozą załoŻono coroczny wzľost tychżródełwydatków
o przewidywany na

2019

- wzrost o

telatawskaźnik inflacji śľednioľocznejwynoszący w latach:

102,30%o,

2020 _ wzľost o l02,50oÁ,

2021- wzrost o
2022-2028

-

na

102,50o/o,

poziomie202l

r.

Planowane kwoty dotacjĺ udzielonych

z

budżetu Mĺasta w roku 2018

9.641.500'00 zł (bieŻące), w t1rm:

o

dotacja podmiotowa _ 7 .660.500'00 zł, z tego:

-

dotacja podmiotowa

z

budŻętu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty _
t7

2.770.500,00 zł,

o

dotacja podmiotowa

z

budzetu

dla

samorządowej instytucji kultury

4.800.000,00 zł;

dotacje cęlowe

z

budŻętu

na finansowanie lub doÍinansowanie zadań

zleconych

do rcalizacji pozostaĘm jednostkom niezaliczanych do sektora Íinansów publicznych
-1.981.000,00 zł, w tym:

-

DziaŁania pľofilaktyczne

i

samopomocowe

w

zakresie ochrony zdľowia dla

mięszkańców - 26.000,00 zł;

-

Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych

i

współ uzależnionych oraz

zagrożonychuzaleŻnieniem i ich ľodzin _ 400.000,00 zł;

- Świadczęnie usług opiekuńczych dla osób staľszych' chorych lub niepełnospľawnych
w miejscu zamieszkania - 400.000,00 zł;

- Działania w zakľesie zapewnienia opieki nad ľodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem
niepełnospľawnym

-

5.000,00 zł;

- Żłoari _ 7O.00O,00 zł;
-

Kluby dziecięce _ 30.000,00 zł;

i

- Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki

ochľony dóbr dziedzictwa

narodowego _ 50.000,00 zł;

-

Upowszechnianie kultury ťlzycznĄ, ľekľeacji ruchowej

i

turystyczno-kľajoznawczej

wśród dzieci i młodzieży- 1.000.000,00 zł.

Wydatkĺ bĺeżącena pľogramy' projekty lub zadania íinansowane z udziałem
śľodków'októľych mowa w aľt. 5 ust. 1 pkt 2
z harmonogľamami rzeczow o-ťlnansowymi
_

i3

ustawy planuje się zgodnie

:

w 2018 ľoku _ 1.58l .425,33 zł,w tym finansowane śľodkamiokľeślonymĺw art. 5 ust.

1

pkt 2 ustawy wynĺkające wyłącznie z podpĺsanych umów z podmĺotem dysponującym
śľodkamĺ_ l.236.348,70 zł,ztego:
_ 12.000'00 zł, w tym ťlnansowane śľodkamiokreślonymiw art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

-

9.180'00 zł. Wydatki wľamach tej grupy zaplanowane zostaĘ na dodatek dla koordynatora
w pľojekcie ,,Stwoľzenie warunków dla sprawnego wdraŻania instrumentu Zintegtowanych

Inwestycji Teľytoľialnych dla Waľszawskiego obszaru FunkcjonalnegQ'' ośpriorytetowe III
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Działanie 3.l

-

1.157.498,34 zł, w tym finansowane śľodkamiokreślonymiw art. 5 ust.

l pkt2

ustawy

885.486,23 zł. Wydatki w ramach tej grupy zaplanowane zostały na rea|izację pľojektu pn.:

,,Rewitalizacja Miasta Zyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych'' w ľamach
konkuľsu,,Modelowa Rewitalizacja Miast'' organizowanego przez Ministeľstwo Rozwoju.

_ ,,vĺlirtualny 'ĺľ'arszawskiobszaľ Funkcjonalny (Virtual ĺľoF)ze środków Euľopejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu opeľacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (ośPľioľytetowa II Wzľost e-potencjału

Mazowsza,Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie2.7.2 E-usługi dla Mazowszaw ramachZIT.
Wydatki w poszczególnych latach Wynoszą:
- 2018 r._ l2.l l0,00

zł,w tym finansowane śľodkamiokľeślonymiw

aľt. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy 9.688,00 zł,

-2019 ľ. _ 101.110,00 zł,wtym finansowane śľodkamiokľeślonymiw aľt.5 ust.

1

pkt 2 ustawy 80.888,00 zł'

- 2020 r. -1.110,00 zł, w tym finansowane śľodkamiokreślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy 888,00 zł,

-

202l _

1.1

10,00 zł, w tym finansowane śľodkamiokľeślonymiw aľt. 5 ust.

l

pkt 2

ustawy 888'00 zł.

- ,,Szkoła bliżej nąuki "- stworzenie w 7 gminach Waľszawskiego obszaru Funkcjonalnego

waľunków

dla

nauczania opaľtego na metodzie eksperymentu poprzęz zwiększenie

umiejętnościi kompetencji nauczycielek i nalczycieli w zakľesie pracy metodą eksperymentu,

wyposażenie szkół

w

zestawy edukacyjne

i

narzędzia

pľzyľodniczych oraz rozwoj kompetencji uczniów

i

do

uczennic

nauczania pľzedmiotów

w

zakľesie przedmiotów

przyrodnic zych art. poprzez realizację pľojektów edukacyjno-badawczych''.

Wydatki ztego tytułu w latach:
- 2018 ľ. _ l78.084,40 zł, w tym finansowane śľodkamiokreślonymi w aľt. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy I43.593,03 zł,
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- 2019 r. _ l2.5I2,00 zł, w tym finansowane śľodkamiokľeślonymiw art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy _ 5.975,84 zł.

-

,,Popľawa jakościŻycia mieszkańców poprzęz rozwój terenów zieleni

w

mieŚcie

Żyrardowie'' w ľamach Pľogľamu operacyjnego Infľastľuktura i Środowisko. Wydatki z tego

týułu w latach:
-

20l8 r._ 220.308,33 zł, w tym finansowane śľodkamiokreślonymi w art. 5 ust.

1

pkt

2 ustawy -187.262,08 zł,

- 2019 r. _ 208.288,56 zł,, w tym finansowane śľodkamiokľeślonymiw aľt. 5 ust.

1

pkt 2 ustawy - I77.045,27 zł,

- 2020 r. _ 218.640,69 zł , w tym ťtnansowane środkami okľeślonymiw aľt. 5 ust.

1

pkt 2 ustawy - l85.835,60 zł.

- ,,Budowa

i

wdrażanie zintegľowanego systemu wspaľcia usług opiekuńczych opartego na

narzędziach TIK na teľenie Waľszawskiego obszaľu Funkcjonalnego (E-opieka) Wydatki
ztego tytułu w latach:

-

2018 r.

_ 1 .424,26 zł,w tym finansowane środkami określonymi w aľt. 5 ust.

1

pkt 2

ustawy - I.139,41 zŁ,

- 2019 r. _ l.424,25 zł,w tym finansowane śľodkamiokľeślonymiw art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy - l.139,4l zł,

- 2020 r. . _ l .424,Ż5 zł,w Ęm finansowane środkami okľeślonymiw art. 5 ust.

1

pkt 2

1

pkt 2

ustawy - I.l39,4I zł,

- 202I r. _ 1 .424,25 zł, w Ęm finansowane śľodkamiokľeślonymiw art. 5 ust.

ustawy _ l.739,4l zł,
- 2022 r.

_ l.424,25 zł, w tym finansowane śľodkamiokľeślonymiw

aľt. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy - 1.139,41 zł - całośćstanowią śľodkiokľeślonew aľt. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- ,,Promocja gospodarcza ĺľaľszawskiego obszaru Funkcjonalnego (WoF Expo) " w ramach

Zintegrowanych Inwestycji Terýoľialnych Warszawskiego obszaru Funkcjonalnego'

do współfinansowania ze śľodkówEuľopejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Progľamu opeľacýnego Województwa
zgŁoszonego

Mazowieckiego na lata 2014-2020 (ośPľioľytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego

20

i przedsiębioľczości,Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.l Promocja
gospodaľcza ľegionu w ramach ZIT). Wydatki z tego tytułu w latach:

-

2019 r. _ 4.972,10 zł,w tym finansowane śľodkamiokľeślonymiw aľt. 5 ust.

l pkt}

ustawy 3.977,68 zł,
- 2020 r. _ 6.166,5I zł, w tym finansowane środkamiokľeślonymiw aľt. 5 ust.

l

pkt 2

ustawy 4.933,2l zł,

- 2021 r. _ 5.347,l5 zł, w tym finansowane środkamiokľeślonymiw art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy 4.277,72 zł,

- 2022 ľ. _ 965,08 zł, w Ęm finansowane śľodkamiokľeślonymiw aľt. 5 ust. I pkt 2
ustawy 772,06 zł.

Wydatkĺ majątkowe na pľogľamyo projekty lub zadania Íinansowane z udzĺałem
środkówo o których mowa w aľt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawY, w tľm finansowane śľodkami

okľeślonymĺw art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z podpisanych umów
z podmĺotem dysponuj ącym śľodkamizaplanow ano ;
_

2018 ľ. - 50.000,00 zł, ztego środkiokľeślonęw aľt. 5 ust. 1 pkt2 ustawy - 38.250,00 zł

dotyczą pľojektu pn.: ,,Rewitalizacja Miasta Żyľaľdowa motorem pľzemian
społeczno-gospodarczych" w ľamach konkuľsu ,,Modelowa Rewitalizacja Miast''
oľganizowanego przez Ministeľstwo Rozwoju.

- 2018 r. _ 43l.500,00 zł _ dotyczy zađaniapn. ,,Redukcja emisji zanieczyszczen powietrza
w Żyrardowie poprzez budowę paľkingów ,,Paľkuj i Jedź" - Redukcja ruchu samochodowego

i

poprawa jakościpowietrza,

z

tego śľodkiokreślonew aľt. 5 ust. 1 pkt

2

ustawy

25.200,00 zł (400.000,00 zł stanowi wydatek niekwaliťlkowany),

_

2018 r. - 6.962.827,65 zł - dotyczy zadania pn.,,Redukcja emisji zanieczyszczenpowietrza

w gminach południowo -zachodniej częściWarszawskiego obszaľu Funkcjonalnego poprzęz
budowę Zintegrowanego Systemu Tras Roweľowych
5 ust. 1 pkt 2

ustawy 5.570.262,12 zł.

2L

- Etap I" - ztego śľodkiokreślone w

aľt.

-

2018 ľ. - 2.069.660,90 zŁ dotyczy zadania pn.

zabytkowej ochľonki
',Rewaloryzacja
wŻyrardowie" _ztego śľodkiokľeślonewaľt.5ust. 1pkt2ustawy- 1.326.008,48zł;

- 20l8 ľ. _ 7.080.908,44 zł dotyczy zadania pn. ,,Zintegrowany pľojekt ľewitalizacji centľum
osady fabrycznej w Żyrardowie służącyaktywizacji społecznej i gospodaľczej",w tym śľodki
określone w aľt. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy _ 4.999.999,99 zł.
- ,,Pľzebudowa

taľgowiska,,Mój Rynek'' w Żyrardowie''. Wydatki z tego tytułu w latach:

- 2018 r. _ l.289.605'80 zł,ztego śľodkiokľeślonew aľt.5 ust.

l

pktZ ustawy

667.|35,00 zł,

- 2019 r. _ 552.688,20

zł, z

tego śľodkiokľeślonew aľt. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

285.915,00 zł.

-

,,Poprawa jakościŻycia mieszkańców popÍzez rozwőj teľenów zieleni

w

mieście

Żyrardowie'' w ľamach Pľogramu opeľacyjnego Infľastľuktuľa i Środowisko. Wydatki z tego

týułu w latach:
- 2018 r. _ 9.145.22l,05 zł, z tego śľodkiokľeślonew aľt. 5 ust.

l

pkt 2 ustawy

l

pkt 2 ustawy

l

pkt 2 ustawy

7.l87.789,62 zł,

- 2019 r. _ 5.287.255,00 zł, z tego śľodkiokľeślonew art. 5 ust.
3.466.353,07 zł,

- 2020 r. _ 2.439.496,11 zł, z tego śľodkiokreślone w aľt. 5 ust.
L680.912,88

zŁ.

Ponadto:

- w latach 2019-2022 wydatki w tej grupie występuj ą w zadaniu pn. ,,Budowa i wdrażanie
zintegľowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego nanarzędziach TIK na teľenie

Warszawskiego obszaľu Funkcjonalnego (E-opieka)'', w latach:

- 2019 r. _ 62.435,43 zł, z tego środki okľeślonęw aľt. 5 ust.

l

pkt 2 ustawy

49.948,34 zł,

- 2020r.- 2l.984,53 zł, z

tego śľodkiokľeślonew aľt. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

17.587,61 zł,

- 202l r. _ 28.158,37 zł, z tego śľodkiokľeślonew aľt. 5 ust.
22.526,69 zł,

22

l

pkt 2 ustawy

- 2022 t. _ 30.994,22 zł, z tego śľodkiokľeślonew aľt. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
24.795,36 zł.

Wydatkĺ na wklad kľajowy w związku

z

umo\ľą na ľealĺzacje pľogľamu'

projektu lub zadanĺa finansowanego z udzĺalem śľodków,o któľych mowa w aľt. 5 ust.

1

pkt. 2 ustawy bez względu na stopĺeń Íinansowanĺa tymi śľodkami(waľtośćta dotyczy
ľównież kolumn l2.5.l, 126, 12.6.l):

o
-

pľzedsięwzięcia realizowane z wydatków bieżących:

20l8 t. - 2.820,00 zł _ dotyczy zadania pn. ,,Stwoľzenie waľunków dla spľawnego wdrażania

instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Funkcj onalnego'' ośpľioľýetowe III Dzialanię

-

2018

3

dla

Waľszawskiego obszaru

.1'

r. - 272.0l2,Il dotyczy zadania pn.; ,,Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motoľem

przemian społeczno-gospodaľczych'' w ľamach konkuľsu ,,Modelowa Rewitalizacja Miast"
oľganizowan ego przez Ministerstwo Rozwoju.

_ ,,ľ[liľtualny ĺľarszawskiobszar Funkcjonalny (Virtual WoF) ze śľodkówEuropejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ľamach Regionalnego Programu operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (ośPrioľytetowa II Wzrost e-potencjału
Mazowsza,Działanię 2.1 E-usługi,Poddziałanię 2.l.2 E-usługi dla Mazowsza w ramachZIT.
Wydatki w poszczególnych latach wynoszą:
-

20l8

r.

_

2.422,00 zł,

- 2019 r. _20.222,00 zł,

_
- 2021 r. _
- 2020 r.

222,00 zł,
222,00 zł,

- ,,Szkołą bliżej nauki"- stworzenie w 7 gminach Warszawskiego obszaru Funkcjonalnego

warunków

dla

nauczania opaľtego na metodzie eksperymentu poptzez zwiększenie

umiejętnościi kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakľesie pľacy metodą eksperymentu,

wyposażenie szkół

w

zestawy edukacyjne

i

narzędzia

pľzyľodniczych oraz rozwoj kompetencji uczniów

Ż3

i

do

uczennic

nauczania pľzedmiotów

w

zakľesie przedmiotów

pľZyľodniczych art. popÍZez realizację pľojektów edukacyjno-badawczych''. Wydatki z tego

týułu w latach:
- 2018 r. _ 34.49l,01 zł,
- 2019 r. _ 6.536,16 zł,

-

,'Poprawa jakości Życia mieszkańców poprzez rozwój teľenów zieleni

w

mieście

Żyrardowie'' w ľamach Progľamu operacyjnego Infľastruktura i Śľodowisko. Wydatki z tego
tytułu w latach:
- 2018

r. _33.046,25 zł,

- 2019 ľ. - 31 .243,29 zł,
- 2020 r. _32.805,09 zł,

- ,,Budowa

i

wdraŻanie zintegrowanego systemu wspaľcia usług opiekuńczych opaľtego na

narzędziach TIK na teľenie Waľszawskiego obszaru Funkcjonalnego (E-opieka) Wydatki
ztego tytułu w latach:
- 2018 r. _ 284,85 zł,

- 2019 r. _284,84 zł,
- 2020 r. _284,84 zł,

- 202l r. _284,84 zł,
- 2022 r. _ 284,84 zł.

- ,,Pľomocja gospodaľcza'ýľ'arszawskiego obszaľu Funkcjonalnego (WoF Expo) '' w ľamach

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego,

do współfinansowania Ze śľodkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa
zgłoszonego

Mazowieckiego na lata 2014-2020 (ośPľiorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego
i przedsiębioľczości,Działanię 3.2 Intemacjonalizacja

MŚP, Poddziałanie 3.2.I Promocja

gospodaľcza regionu w ramach ZIT). Wydatki z tego tytułu w latach:
- 2019 r.

_

994,42 zł,

- 2020 r. _ 7.233,30 zł,
-

202l

r.

- 2022 r.

_ |.069,43 zł,

_

193,02 zł.
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o
-

pľzedsięwzięcia ľealizowane z wydatków majątkowych:

2018

ľ.

l

l.750,00

zł -

,,Rewitalizacja Miasta Żyľaľdowamotorem pľzemian

społeczno-gospodarczych" w ľamach konkuľsu ,,Modelowa Rewitalizacja Miast''
oľganizowan ego ptzez Ministerstwo Rozwoju.

- 2018 r.

_ 406300,00 zł _ doĘczy zadania pn. ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

w Żyrardowie poprzez budowę paľkingów ,,Paľkuj i Jedź" - Redukcja ľuchu samochodowego
i popľawa jakościpowietľza.
- 20l8 r. _ l.392.565,53 zł - dotyczy zadania pn.

emisji zanieczyszczeń powiettza
',Redukcja
w gminach południowo - zachodniej częściWaľszawskiego obszaľu Funkcjonalnego popÍzez
budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych _ Etap I''.

-

2018 r.

_

743.652,42

zł - doĘczy

zadania pn. ,'Rewaloryzacja zabytkowej ochľonki

w Żyrardowie".

- 2018 r. _ 2.080.908,45 zł - doĘczy zadania pn. "Ziĺltegľowany pľojekt rewitalizacji centrum
osady fabrycznej w Żyrardowie służącyaktywizacji społecznej i gospodaľczej''.

- ,,Przebudowa taľgowiska ,,Mój Rynek''

w Żyrardowie''. Wydatki ztego týułu w latach:

- 2018 r. _ 622.470,80 zł,

- 2019 r. _ 266.773,20 zł.

-

,,Poprawa jakościŻycia mieszkańców poprzez ľozwój teľenów zieleni

w

mieście

Żyrardowie'' w ľamach Pľogramu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wydatki
tytułu w latach:
- 2018 r. _ I.957.43l,43 zł,
- 2019 r. _ l.820.907,93 zł,
- 2020 r.

_

758.583,23 zł,

25

z

tego

Ponadto:

- w latach 2019-2022 wydatki w tej grupie występuj ą w zadaniu pn. ,'Budowa i wdrażanie
zintegľowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opaľtego na narzędziach TIK na teľenie

Warszawskiego Obszaru Funkcj onalnego (E-Opieka)", w latach:
- 2019 r.

_ 12.787,09 zł,

- 2021 r. _
- 2020 r.

4.396,92 zł,
5.637,68 zł,

-2022r._ 6.798,86zł,
Wydatki objęte lĺmĺtem, o którym mowa w aľt. 226 ast.3 pkt 4 ustawy ldotyczy
przedsięwzięć wieloletnich opisanych szczegółowo ponizej w częścidotyczącej objaśnieńdo
Załącznika Nľ 2/, z tego:

- 2018

o
o

rok_ 49.258.566,7l zł,w tym:

wydatkibieŻące

3.407.527,33 zł,

wydatki majątkowe - 45.85l.039,38

- 2019 rok

o
o

-

zŁ,

_ l 9.040.267,7 6 zł, w tym:

wydatkibieŻące

-

328.306,91 zł,

wydatki majątkowe - 18.71l.960,85 zł,

- 2020 ľok _ l6.364.868,49 zł,w tym:

o
o

wydatkibieżące -

227.34l,45 zł,

wydatki majątkowe - 16.l37.527,04 zł,

- 2021 rok _ 937 .796,96 zł, w

Ęm:

o wydatkibieŻące o wydatki majątkowe -

7.88l,40 zł,
929.9I5,56 zł,

- 2022 ľok _ 33.383,55 zł, w tym:

o wydatkibieżące
o wydatki majątkowe _

2.389,33 zł,
30.994,22 zł,
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Ponadto w planowanej waľtościwydatkĺĎw bieżących na lata 2018 - 2019 została
uwzględniona kwota ugody sądowej zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim
a

Miastem Żyrardow. Miasto Żyrardőw zobowiązało się wpłacić, na rzecz Województwa

Mazowieckiego kwotę
w związku

z

w wysokości l.699.6ll,13 zł, wynikającej z umowy

realizacją zadania pn. ,,Rozbudowa dľogi wojewódzkiej nr

7l9 na

zavłartej

odcinku

od gľanicy administľacyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385

do skľzyżowania z droga kľajową nr 50 w km 48+520". W latach 2016 - 2017 uregulowano

699.6ll,13 zł, w kolejnych latach harmonogľam spłat kształtuje się następująco 2018 rok
-500.000,00 zł,2019 rok -500.000,00 zł

Wydatkĺ majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych
wieloletnich pľzedsięwzięó

o

charakteľze majątkowym

oľaz zadan

dotyczących

inwestycyjnych

realizow anych w cyklu j ednorocznym.

W ľoku 2018 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 70.165.939,38 zł, w

-

t1rm:

wydatki majątkowe w foľmie dotacji - 520.000'00 zl, w tym:

- dofinansowanie kosztów wymiany źrődęłciepła w ľamach ograniczania niskiej emisji
teľenie Miasta Żyrardowa

- na

_

na

500.000,00 zł,

Fundusz Wspaľcia Policji Województwa Mazowieckiego

na zakllp

sprzętu

infoľmatycznego (komputery, notebooki, drukaľki) dla Komisaľiatu Policji w Żyľardowie,
funkcjonującego w stľuktuľze Komendy Powiatowej Policji w Radomiu - 20.000,00 zł.

-

wnĺesĺenie wkładów do spĺí'łkĺ
AQUA _ ó93.000'00 zl.

- wydatkĺ inwestycyjne - 68.952.939'38

O

zł, ztego:

wydatkĺ inwestycyjne kontynuowane: 41.703.107r3l' zł zgodne z Załącznikiem Nľ 2
Pľzedsięwzięcia.
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DoĘczy zadan:
L.p.

Limit 2018

Nazwa i cel

l

Redukcja enrisji zanieczyszczeń powielĺza w gnlinach południowo-zachodniej części Waľszawskiego obszaľu
Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - Poprawa jakości
powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną.

2

Redukcja emisji zanieczyszczeń powielrza w Żyrardowie poprzez budowę paľkingów '' Paľkuj i Jedź" - Redukcja
ruchu sanrochodowego i popľawa iakościoowietľza

3

Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie _ Zwiększenie potencjalu turystycznego Żyrardowa i
Mazowsza, poprzez ľewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku ochľonki w Żyľardowie'

4
5
6

7

I
9

l0

Popľawajakości życia mieszkańcow poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie _ Zahalnowanie
spadku powierzchni teľenów zielení w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na
obszaze miasta.
Pľzebudowa targowiska ''Mój Rynek" w Żyrardowie - Zagospodaľowanie i przebudowa części istniejącego
targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.
Zintegrowany pľojekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie słuĘcy aktywizacji społecznej i
Gospodarczej - ożywienie spoleczno-gospodarczenllarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa
poprzez nadanie mu nowych funkcii społeczno_gospodarczych.
Zagospodaľowanie teľenu ZalewuŻyrardowskiego _ uatrakcyjnienie teręnu sportowo - rekľeacyjnego w
Żvľardowie
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego ( komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Budowa budynku
kolnunalnego, wielor odzinnego.
Przębudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru zadaptacją na Centľum obsługi Mieszkańca'' Przebudowa i ľewaloryzacja zabytkowego budynku Kantotu.

od przenlysłu do kultury
_

_ zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX - wiecznej osady Fabrycznej
Popmwa stanu technicznego obiektów zabytkowych.

6 962 827,65

43 I 500,00

2 069 660,90

9 145 221,05
I 289 60s,80
7 080 908,44

4 700 000,00
2 060 000,00

4 850 000,00
350 000,00

1l

Przebudowa ul' Stefana Żeľomskiego - Popľawa bezpieczeństwa

l2

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podmiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa

2t

t3

Budowa oświetlenia ulícznego w ul. Wiatracznej i Dalekiej - Poprawa bezpieczeństwa

25 126,62

l4

Budowa oświetlenia w ul. Horodyskiego - Poprawa bezpieczeństwa

22 94'7,60

15

Budowa oświetlenia w ul. Konarskiego na odc. od ul. Sosabowskiego do ul. Łużryckiej - Poprawa bezpieczeństwa

I

l6

Budowa oświetlenia w ul. Kurpińskiego

_

etap I - Poprawa bezpieczeństwa

l 5 208,58

17

Budowa oświetlenia w ul' Kurpińskiego

_

etap

I

t8

Budowa oświetlenia w ul. Lutosławskiego - Poprawa bezpieczeństwa

l9

Budowa oświetlęnia w ul. Migdałowej - Popľawa bezpieczeństwa

20

Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. Ul. Pľzybysz do ul. Kurpińskiego

2l

Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc' Ul. ogińskíego do ul. Kurpińskiego

),

Budowa oświetlenia w ul. Staszica - etap

23

Budowa oświetlenia w ul. Staszica - etap l

_

Poprawa bezpieczeństwa

16 824,41

24

Budowa oświetlenia w

_

Popľaw bezpieczeństwa

26 028,00

25

Budowa oświetlenia w ul. Podmiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa

26 tts,36

26

Budowa oświetlenia w ul. Marcowej i Batalionów Chłopskich - Poprawa bezpieczeństwa

2s 784,35

27

Budowa oświetlenia w ul. Witosa na odc. od ul. Dolnej do ul' Ciepłej - Poprawa bezpieczeństwa

26 287,65

Ż8

Budowa kładkĺpieszo_rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (uI. Młyńska) - Odtworzenie polączenia
pieszo-rowerowego na rzece Pisi Gąeolinie'

29

opracowanie dokumentacji na budowę ul. ogińskiego na odc. od ul. Rotmistrza Pileckiego (dawna Jodlowskiego)
do ul. Witosa - Budowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa.

28 6r0,00

30

opracowanie dokunlentacji projektowej na budowę ul. Cichej. - Budowa drogi w celu

I

3t

,'Rewitalizacja Miasta Żyľardowa nlotoľem przemian społeczno_gospodarczych''

u|.

Poprawa bezpieczeństwa

28

940,3'.7

5 200,00

5 208,58

25 999,74
26 t99,64
_

Poprawa bezpieczeństwa
_

Poprawa bezpieczeństwa

25 000,00
25 000,00

t4 097,30

- Popľawa bezpieczeństwa

II

Misakowskíego

II _

I 674 730,27

popra\ryy bezpieczeństwa.

640 000,00

7 075,00

50.000,00

o

nowe wydatki inwestycyjne
-27.299.932,07 zl,w tym:
- na zadania

wieloletnie rozpoczynające się w 2018 r. _

4.

l47.932,07 zł.

Dotyczy zadan:
Lp.

ĺ

Limit 2018

Nazwa i cel
Budowa przedszkola pIzy ul. Ks. Brzóski - Wspollraganie i ukierunkowanie
ľozwoju dziecka.

700 000,00

2

Domy pełne hislorii - pľogram.remontowy związany zpoprawą stanu
technicznego obiektów mieszkalnych na

obszarzeľewitalizacjiwŻyľardowie-ozywieniesiołec'ne znlarginalizowanych-obszarówl'łiurtuŻy'uiao*u'

4?6 862,43

3

Redukcja emisjí zanieczyszczeń powietrzaw gminach południowo-zachodniej
części Waľszawskiego obszaľu
Funkcjonalnego popľzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowycliľiap II. - Poprawajakości

794 529,64

powietrza w gminach poludniowo_zachodniej

częścĺWoF'

4

Redukcja emisji zanieczyszczeń powieÍrza w Żyrardowie poprzez
budowę parkingów
i Jedź,, _ etap II _
',Parkuj
Redukcja emisji zanieczys zczeń powietrza ze źrodełlinowych poprr",
*j.z.n ie-roziiąnania
z zakresu zmiany
środków komun ikacj i indywidualnej na zbiorową lub nieznrotoryzowaną'

5

Zielone pluca Mazowsza ľozwój nrobiIności m iejskie.i
gm inach połudn iowo-zachodniej części województwa.
Popra wa jakoścĺpowietrza
gminach południowo-zachodniej

6

Budowa budynku nlíeszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) pľzy
uI. Waryńskiego - Etap
zasobu mieszkaniowego w mieście Żyľardów

36 000,00

t40 540,00

części WOF

- na zadania jednoľoczne

II

- Rozbudowa

2 000 000,00

_ 23.10l.900,00 zł'

Dotyczy zadan
Lp.

Nazwa zadania
Budowa ul. Pomoľskiej

Plan na 2018
I 400 000,00

,

Budowa ul. Wladyslawa Dzikiewicza

3

Budowa ul. Ziolowej - etap

4

Budowa ul. Kanalowej na odc. ul. Opolskiej do ul. p. Skargi

I s00 000,00

l

I

Budowĺ uI. J. Kilińskiego

ó00 000'00

l

6

Budowa u|ic Spokojnej i Wspólnej

7

Budowa ul. lreny Pľzybysz

I

Budowa ul. Tadeusza Boľa Komoľowskiego

9

Budowa ul. Południowej nn odc. od ul. J. Dąbrowskicgo do ul. olszowej

500 000,00

500 000,00

I 200 000,00
I 500 000,00
I 900 000,00

l0

Przebudowa ul. Śľodkowej i F. de Girarda z buĺl. Sygnĺlizacji

lĺ

Budowa ul. Równoleglej na oĺ|c. oĺl ul. J. Dąbľowskiego do ul. olszowej

t2

Budowĺ ul. l. Zielińskĺej (od

t3

Budowa ul. Cichej

l4

Budowa chodnika w ul. Wiejskiej

ut. Salezjańskiej

ĺlo ul. J. Skrowaczewskiego - stary ciąg)

8s0 000,00
3 000 000,00

600 000,00
ó00 000'00
600 000,00
100 000,00

29

l5

Kladkr pieszo_ľowerowa w ul. Mostowej

l6

Wykonanie konccpcji bezkolizyjnego przejścia pod torami

t7

Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym na zadania

25 000,00

t50 000,00

PKP

Teľmomodemizacja budynków glninnych

I 000 000,00

Szpitalna 3 przebudowa pomieszczeń.jednoizbowych

na lokale mieszkalne

I etap.

I

50 000,00

2 800 000,00

18

Wykup nieruchomości nR ce!e rozwojowe

19

Zakupy inwestycyjne dla potľzeb administľacji z przeznaczeniem naz

w tyrn:

ó50 000'00
500 000,00

Wykonanie instalacji c. o. w mieszkaniowyrn zasobie grniny
w tym

l

ló5 000'00

KoInputery wfazz opÍogÍalnowanieln 20 szt.

ó0 000'00

Serwer wľaz z systemem opeľacyjnym i licencje dostępowe (CAL)

40 000,00

Monitoľing wizyjny

t0 000,00

Urądzenie wielofunkcyjne 2 szt.

s5 000,00

Zakupy inwestycyjne na potrzeby promocji miasta

20 000,00

Zakup aparafu fotograficznego wraz z optzyÍządowaniem

20 000,00

2l

Zakup komputeľa na dľugie stanowisko monitoľingu

t0 000,00

,)

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy SP Nľ l

100 000,00

23

Wymiana pokľycia dachowego SP Nr 7

500 000,00

24

Zakupy inwestycyjne dla szkól:

128 000,00

20
w tym

SP

w tyrn:

25

w tym

l zakup kserokopiarki

27 000,00

i sprzętu komputerowego

SP 2 Zakup sprzętu informalycznego do pracowni komputerowej

20 000,00

SP 3 Zakup sprzętu inforlnatycznego do pracowni komputeľowej

2

SP 4 zakup sprzęlu komputerowego

2ó 000'00

SP 6 zakup kserokopiarki

20 000,00

SP 7 zakup spľzętu komputeľowego

l4 000,00

Zakupy inwestycyjne dla pľzedszkoli:

14 000,00

MP nr

ó zakup

zmywarki

r 000,00

ó 500'00

MP nr l0 zakup wielofunkcyjnej drukarki

7 500,00

26

Budown świetlicy osiedlowej na oś.Leśna - eÍap I

27

Zakup 4 wiat przystankowych

28

Projekt i wykonanie oświetlenia w paľku przy ul. Piastowskiej

29

Projekt oświetlenia na skweľze przy ul. Św. Jana

30

Budowa pomnika Józefa Pilsuĺlskiego w żyraľĺlowie

214 900,00
50 000,00
100 000,00

2s 000,00

ogólem

300.000,00

23 101 900,00
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W latach 2019 - 2028 wielkośćwydatków majątkowych ustalono na podstawie
wyliczenia: dochody ogółem minus wydatki bieŻące minus ľozchody: wydatki majątkowe.

o

_

2019 r.

l8.926.708,37 zł,wtym:

- wydatki kontynuowane (zgodnie

z załącznikiem Przedsięwzięcia)

-

18.71

l.960,85 zł,

- nowe wydatki inwestycyjne _ 214.7 47,52 zł,

o

2020 ľ. _ 16.382.228,49

zl,w tym:

- wydatki kontynuowane (zgodnie
- nowe wydatki

o

202l

t.

z załącznikiem Pľzedsięwzięcia) _ 14.937.527,04 zł,

inwestycyjne_1.444.70I,45 zł,

_ 18.142.430,69 zł,w tym:

- wydatki kontynuowane (zgodnie

z załącznikiem Przedsięwzięcia) _ 929.9I5,56 zł,

- nowe wydatki inwestycyjne _ 17.212.5l5'l3 zł - w pľognozowanej kwocie przewiduje się
zakup autobusu elektrycznego w cenie 2.214.000,00 zł.

o
-

2022 r. _ 18.144.699,36 zł,w tym;

wydatki kontynuowane (zgodnie z załącznikiem Pľzedsięwzięcia) _ 30.994,22 zł,

- nowe wydatki inwestycyjne

o
C
o
o
o
o

_ 18.113.705,l4 zł,

2023 r.

_ 1 8.419.904,00 zł _ całośćstanowią nowe wydatki inwestycyjne,

2024 r.

_ 18.419.904,00 zł_ całośćstanowią nowe wydatki inwestycyjne.

2025 r. _20.919.904,00

zł_ całośćstanowią

2026 r. _ 20.919.904'00 zŁ

nowe wydatki inwestycyjne,

_ całośćstanowią nowe wydatki inwestycyjne,

2027 r. _ 22.419.904,00 zł _ całośćstanowią nowe wydatki inwestycyjne,
2028 r, _22.419.904,00

zł_ całośćstanowią

nowe wydatki inwestycyjne.

Wyliczona wysokośćwydatków majątkowych

w

latach 2019

-

2028 stanowi

maksymalny poziom wydatkowania ich ze śľodkówwłasnych. Wzľost tych waľtościmożliwy

będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych.

Iv. PRoGNoZowANE PRZYCHODY I RoZcHoDY BUDŻETU
Wielkości przychodów i ľozchodów zuwzględnieniem długu Gminy pľzedstawiaponiŻsze
zestawienie:
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Rok

Rozchody - wykup

Wynik budżetu

Pľzychody

ó 500 000'00

0,00

ó 500 000'00

8,49

9 500 000,00

0,00

9 500 000,00

tBt 70'7 6t5,69

7 800 000,00

0,00

7 800 000,00

709 884,36

7 800 000,00

0,00

7 800 000,00

485 089,00

l8l
l8l

985 089,00

7 500 000,00

0,00

7 500 000,00

985 089,00

7 500 000,00

0,00

7 500 000,00

Wydatki ogólem

Dochody ogólem

2019

l8l

2020

185 458 0r8,49

2021

I

2022

189 48s 089,00

2023

l 89

l |0 40ó'4|

t'74
r

89 485 089,00

6t0 406,41

75 958

0l

oblĺgacji

2024

r

89 485 089,00

l8l

2025

r

89 485 089,00

I

84 485 089,00

5 000 000,00

0,00

s 000 000,00

2026

r

89 485 089,00

184 485 089,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

2027

I

89 485 089,00

r85 985 089,00

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

2028

l 89

485 089,00

185 985 089,00

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

Jak wynika

z

powŻszej tabeli

w

latach 2019-2028 planuje się nadwyżkę budżetową

niezbędną do spłaty zobowiązan.

W latach 2019 - 2028 Miasto planuje wylącznie rozchody zmniejszające dług, czyli wykupy
obligacji komunalnych.

v. wSKAŹmx SPŁATY ZoBowIĄZAŃ
Wskaźnik planowanej
lącznej kwoty splaty
zobowiązań, o któĘ
mowa w aft. 243 ust. I
ustawy do dochodów, po

uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego przeu
jednostkę samoľądu
terytorialnego oraz po

Wykonanie

201 5

Wykonanie 201 6
Plan 3 kw. 2017

Wykonanie

20rI
2019
2020
2021
2022

201 7

plan 3 kwartału roku
poprzedzającego
pieľwszy ĺok pľognozy
(wskaźnik ustalony w
oparciu o śľednią
arytmetyczną z 3

zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samoľządu
terytoĺialnego oľaz po

współtworzonego przez
jednostkę samorądu
telytorialnego oÍaz po

mbowiązań zvłiązku

uwzględnieniu

uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
obliczonego w opaľciu o
wykonanie ĺoku
poprzedzającego ľok
budżetowy

oopĺzednich |at)

9.4

9.6

9.7

9.7 .t

5,'730/o

0,00%

TAK

TAK

4,58%

0,00%

TAK

TAK

4,63%

0,00%

TAK

TAK

4,22%

0,000/,

TAK

TAK

4,31o/o

1t,92%

TAK

TAK

5,02%

11,52%

TAK

TAK

6,39%

10,41%

TAK

TAK

5,200/o

11,35%

TAK

TAK

5,07%

t2,760/o

TAK

TAK

uwzględnieniu

Lp.

wyłączeń,
obliczony w opaľciu o

uwzględnieniu

Infoľmacja o spełnieniu
wskaźnika spłaty
zobowiązań określonego
w aft.243 ustawy, po
uwzględnieniu

lnformacja o spelnien iu
wskaŹnika splaty
zob ow iązań okľeślonego
w art.243 ustawy, po

ustawowych wyłączeń,
obliczonego w oparciu o
plan 3 kwartałów roku
poprzedzającego rok
budżetowy

ustawowych wyłączeń
przypadających na dany

Wyszczególnienie

DopuszczaIny wskaŹnik
spłaty zobowiązań
określony w arl' 243
ustawy, po
uwzględnieniu
ustawowych

ĺok
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2023
2024
2021
2022

2023
2024

4,78%

13,47%

TAK

TAK

4,65%

t3,68%

TAK

TAK

3,t4%

t3,68%

TAK

TAK

3,06%

t3,68%

TAK

TAK

2,12%

13,68%

TAK

TAK

2,t3%

13,68%

TAK

TAK

W latach 2018-2024 indywidualny wskaźnikzadłuŻenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego
wskaŹnika poziomu okľeślonegow

W latach

ilw

pľzepisie.

2019-2028 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, ani emisji

obligacji, tak więc w planowanym poziomie zadłuŻenia na koniec poszczegőlnych lat
uwzględniono jedynie lvykupy obligacji wynikające z haľmonogľamów zawartych
w umowach emisyjnych oruz planowanej emisji obligacji w ľoku 2018.

vI. KwoTA DŁUGU
Wyszczególnienie
Wykonanie 2015
Wykonanie 2016
Plan 3 kw. 2017
Wykonanie 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

2024
2025
2026
2027
2028

Kwota długu
44.200.000,00
38.100.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
63.600.000,00
57.100.000,00
47.600.000,00
39.800.000,00
32.000.000,00
24.500.000,00
17.000.000,00
12,000.000,00

7.000.000,00
3.500.000,00
0,00

Pľzewidywane zadłużenie na dzień 31.l2.20l7 roku wynosi 35.000.000'00 zł. Całość,
kwoty stanowią zobowiązania z týułu emisji obligacji. Zgodnie z projektem budżetu na ľok
2018 planowana jest emisja obligacji w kwocie 34.000.000,00 zł. Wykupy obligacji na ľok
2018 zgodnię z harmonogľamami to kwota 5.400.000,00 zł. Przewidywana kwota długu na
koniec roku 2017 wynosi 63.600.000,00 zł.
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Dane uzupełniajace o długu i jego spłacie - Spłaty ľat kapitałowych oľaz wykup papieľów
waľtościowych, o których mowa pkt 5.1., wynikające wyłacznie z
zaciągniętych w latach

týułu zobowiązah juŻ

:

2018 - 5.400.000'00 zł;2019 - 6.000.000 ,00 zł;2020 - 7.000.000,00 zł;
2021 - 3.800.000'00 zł;2022 - 3.800.000 ,00 zł;2023 - 4.000.000,00 zł;
2024 - 4.000.000'00 zł;

vil. WIELoLETNIE

PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCF'

I MAJĄTKoWE

zawĺeľa

Załączniknr2.

W
49.408.562,71

2018 ľoku na pľzedsięwzięcia objęte WPF ptzeznaczono

zł, wtym na wydatki bieżące 3.407.523,33 zł, ana wydatki

kwotę

majątkowe

46.001.039'38 zł. Limitzobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określonojako sumę

wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2018 ľoku do
końca okľesu realizacji zadań. Zachowując ciągłośćprzedsięwzięó wieloletnich w załączniku

nľ 2

uwzględniono ľównież zadania, które

przedsięwzięcia wieloletniego

w

latach popľzednich posiadały status

a okľes realizacji koÍlczy się w ľoku 2018. W

ľamach

pľzedsięwzięć okľeślonychw załącznikunr 2 do uchwały w spľawie WPF na lata2018 _2028
wykazano kwoty wynikające

z realizacji

zadan finansowanych ze środków UE, ze środków

własnych oľaz środków budżetu państwa.

Wydatki na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w latach 2018 - 2028
kształtują się następuj ąco
_

:

2018 rok_ 49.408.566,7l zł,w tym:

o
o

wydatkibieŻące

-

3.407 .527,33 zł,

wydatki majątkowe - 46.001.039,38 zł,

- 2019 rok _ 19.040.267,7 6 zł,w tym:

o
r

- 2020

o
o

-

wydatkibieżące -

328.306,9l zł,

wydatki majątkowe - 18.7l l.960,85 zł,

rok_ 16.214.868,49 zł,w tym:

wydatkibieŻące

-

Ż27.34l,45 zł,

wydatki majątkowe - 15.987.527,04 zł,

202l ľok _ 937.796,96 zł, w tym:
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. wydatkibieŻące o wydatki majątkowe -

7.881,40 zł,
929.915,56 zł,

- 2022 rok _ 33.383,55 zł, w tym:

o wydatkibieŻące 2.389,33 zł,
o wydatki majątkowe _ 30.994,22 zł,

Limĺt zobowiązań na wydatki na

pľzedsięwzĺęcĺaogĺÓłem (1.1+1.2+1.3) wynosi

76.029.462,47 zł.

W zakľesie wieloletnich pľzedsięwzięć, prezentuje się zadania w części:

Wydatkĺ na progľamy' pľojekty lub zadania zvĺiązane z pÍogÍamami
ľealĺzowanymi zudzĺałem środków, o których mo}va w aľt.S ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sĺeľpnĺa2009 ľ. o finansach publicznych (Dz. U. Nľ 157' poz, 1240, z pőźn.
zm.)rztegoz

_

l.

wydatki bieŻące, w tym:

,rRewÍtalizacja Míasta Żyrardowa motorem pľzemian społeczno-gospodoľc7ych''

w ľamach konkuľsu ,,Modelowa Rewitalizacja Miast'' oľganizowanego pÍzez Minísteľstwo

Rozwoju.
Celem tego pľzedsięwzięcia jest opracowanie pľogramów rewitalizacji i modelowych działaŕl
w zakresie rewitalizacji na obszaľze miasta Żyrardowa. Środki zostaną wydatkowane na

pľzygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru rewitalizacji, opľacowanie modelu
finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, aktyvvizację mieszkańców uczestniczących w tym
pľocesie oraz pľomocję miasta.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018: 1.815.700'00 zł, w tym wydatek bieżący
1.765.700,00 zł oraz wydatek majątkowy 50.000'00 zł.

Łączne dochody

w

|atach 2016-2018: 1.634.130'00

zł, w tym dochody

45.000,00 zł.

Limit wydatków 201'6 r.: 32 009,36 zl, Dochody 20t6 r.:28 808,42 zł;
Limit wydatków 2017 r.:576192,30 zł, Dochody 2017 r.: 331 351'58 zł;
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majątkowe

Limit wydatków 2018 r.:1207 498,34 zł, w tym wydatki majątkowe: 50 000.00 zł
Dochody 2018 ľ.: 1273 970,00 zl, w tym dochody majątkowe 45.000,00 zł

2.

,,Stworzenie warunków

dla sprawnego wdrażania instľumentu

Zintegrowanych

Inwestycjí Terytorialnych dla Warszawskiego obszoru Funkcjonalnego" ośpľiorytetowe III
Działanie 3.l. okres rea|izacjilata2015 _ 2018.
Łączne nakłady finansowe w latach 2015- 018 - 47.000'00 zl'
Łączne dochody w latach rcalizacji projektu _ 42,300,00 zł.

Limit wydatków 2015 r. - l l 000,00 zł, Limit wydatków 2016 r. _ 12.000,00 zł, Limit
wydatków 2017 r. - 12 000,00 zł,Limitwydatków 20l8 r. _ 12.000,00 Zł.

Miasto Żytardów jest sygnatariuszem Poľozumienia gmin Waľszawskiego obszaľu
Funkcjonalnego o współpracy w zakľesie realizacj i ZirÍegrowanych Inwestycji Teľytoľialnych

w peľspektywie finansowej UE 2014-2020

z

dnia

2l

lutego 2014 r.

z

poŹn. zm. Miasto

Stołeczne Waľszawa podpisało z Miastem Żyrardow Umowę Paľtnerską doĘczącą rcalizacji
pľojektu pn. ,,Stwoľzęnie waľunków dla sprawÍręgo wdraŻania instrumentu Zintegľowanych
Inwestycji Terytoľialnych dla Waľszawskiego obszaru Funkcjonalnego'' współťlnansowanego

ze śľodkówUnii Europejskiej w ľamach Pľogľamu operacyjnego Pomoc

Techniczna

2014-2O2O.W ľamach povłyŻszego pľojektu Miasto Żyrardőw zobowiązane jest do wypłaty

dodatku zadaniowego dla jednego pľacownika kooľdynującego realizację Zintegľowanych

Inwestycji Teľytoľialnych wMieścieŻyrardőw. Wynagrodzenie miesięczne

-z

týułu

kooľdynacji pľojektu w Mieście _ nie może przekroczyó 1.000,00 zł brutto wraz Z kosztami
pľacodawcy. Refundacja poniesionych wydatków będzie następowała po kaŻdym kwaľtale _

na

podstawie dokumentów złoŻonych do Biura Funduszy Euľopejskich i Rozwoju

Go spodaľc ze go U rzędu

Miasta Stołeczne go Waľszawy.

3,,,Wirtualny Warszawski obszaľ Funkcjonalny (Viľtual WoF)" ze śľodków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego

w

ramach Regionalnego Progľamu operacfnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (ośPrioľytetowa II Wzľost e-potencjału

Mazowsza,Działanie 2.l E-usługi, Poddziałanie 2.l.2 E-usługi dla Mazowsza w ramachZlT.

Na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardőw, a Miastem Stołecznym
Waľszawą.
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Miasto Żyrardőw zobowiązane jest do zapewnienia kosztu udziału Paľtnera w pľojekcie.
Planowany całkowity koszt udziału w pľojekcie to 115.440,00 zł, z czego 80o/o zostanie
dofinansowane w ľamach pľojektu, a20%o stanowić będzie wkład własny paľtnera.

Celem głównym Pľojektu jest podniesienie jakości życia mieszkaŕrcőw i osób przyjezdnych,
w tym turystów poprzęz dostarczenie pakietu e_usług ułatwiających wielopłaszczyznową

interakcję

z

gminami

i

korzystanie

z

usług publicznych przy wykorzystaniu technologii

mobilnych. W ramach Pľojektu planowana jest realizacja następujących zadan:

l) Zarządzanie

Proj ektem

;

2) Promocja Projektu;

3) określenie wspólnych ľam technologicznych, standaľdów inteľoperacyjności, polityki
bezpieczeŕlstwa i prywatnościdla systemu Viľtual WoF;
4) Inwestycja w infrastľuktuľę bazowądla systemu Viľtual WoF;
5

) Wdrożen ie r ozwiązań

6) Wdrożenie

zakr esu komponentu

e

-do stępność;

rozwiązańz zakresu komponentu e-turystyka;

7) Wdľożenie rozwiązań
8

z

) Wdrożen ie r ozwiązan

9) Wdľożenie rozwiązan

z zakresu komponentu e-transpoľt;
z zakręsu komponentu

e

-parkowanie

;

z zaktesu komponentu e-środowisko;

10) Wdrożenie rozwiązaniaz zakľesu otwaľtych danych;

l I) Dzialania optymali zacyjne, seľwisowe, utľzymaniowe

Miasto Żyrardőw wdraŻać,będzie rozwiązańĘlko z zakľesu komponentu e-turystyka.

okres realizacji2016 _202l.Łączne nakłady 115.440,00 zł.Łączne dochody 92.352,00 zł.
Limit wydatków 20l8 r._ 12.110,00 zł, Dochody 2018 r. - 9.688,00

Zł,

Limit wydatków 20|9 r._ l01.l 10,00 zł, Dochody 2019 ľ. - 80.888,00 zł,
Limit wydatków 2020 r. -l.110'00 zł, Dochody 2020 r. 888,00 zł,
Limit wydatków 202I

r.

_ 1.110,00 zł, Dochody 202l ľ. 888,00 zł.
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4. ,,Promocja gospodaľcza Warszawskiego obszaru Funkcjonalnego (lľoF Expo)'
w ramach Zintegľowanych Inwestycji Terytorialnych Waľszawskiego obszaru
Funkcjonalnego' zgłoszonego do współfinansowania ze środków Euľopejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego

w

ramach Regionalnego Programu opeľacýnego Województwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020 (ośPľiorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego
i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Intemacjonalizacja

gospodaľcza ľegionu w ľamach ZIT).

Cel

MŚP, Poddziałanie 3.2.l Pľomocja

szczegółovły: zwiększenie powiązaŕl

międzynaľodowych gospodarki Waľszawskiego obszaru Funkcjonalnego (woF)

Na podstawie Umowy Paľtnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardow, a Miastem Stołecznym
Waľszawą. Miasto Żyrardow zobowiązane jest do zapewnienia kosztu udziału Paľtnera
w pľojekcie. Planowany całkowity
17.450,84 zł, z czego

80%o

koszt udziału w projekcie dla kaŻdego paľtneľa to

zostanie dofinansowane w ľamach pľojektu, a20Yo stanowić będzie

wkład własny paľtnera.

Okres realizacji lata 2017 - 2022

Łączne nakłady w latach 2019-2022: l'7.450,84 zl, Łączne dochody w latach 2019-2022:
13.960,67 zł.

Limity wydatków Ż0I9 r. _ 4.972,10 zł, Dochody 2019 r.

-

3.977,68 zł,

Limit wydatków 2020 r. - 6.166,5I zł, Dochody 2020 r. - 4.933,2l zł,
Limit wydatków 202l r. _ 5.347,l5 zł, Dochody 202l r. - 4.277,72 zł,
Limit wydatków 2022 r. - 965,08 zł, Dochody 2022 r. - 772,06 zł.

5. ,,Poprawa jakościżycĺamĺeszkańców popľzez rozwőj teľenów zieleni w mieścĺe
Żyrardowĺeoo w ľamach Pľogľamu opeľacyjnego Infľastruktuľa i Śľodowisko.

okres realizacji2017 _2020 rok. W dniu 25.05.2017r. zostałapodpisana umowa na
doÍinansowanie proj ektu.

Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zięlęni w mieście
Żytardowie,poptzez kompleksowy ľozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Zahes pľojektu obejmuje zagospodaľowanie teľenów zieleni w paľkach, na skwerach,
w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz Zagospodarowania teľenu zieleni ,,Eko Paľku''.
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Łączne nakłady w latach 2017-2020: 17.670.309o85 zł' w tym

Limity wydatków

bieżących

Zł, Limity wydatków

796.520,00

majątkowych

16.873.789,85 zł.

Łączne dochody w latach 2017-2020: 13.012.097,58 zł, w tym:
Dochody bieŻące _ 677 .04I,98 zł, Dochody majątkowe _ 12.335.055,60 zł.
W częściwydatków i dochodów bieŻącychnarealizację pľojektu zaplanowano:

Limit wydatków 2018 ľ. _220.308,33 zł, Dochody 2018 ľ. -187.262,08 zł,
Limit wydatków 2019 r. -208.288,56 zł,Dochody 2019 r.- 177.045,27 zł,
Limit wydatków 2020 r. _218.640,69 zł, Dochody 2020 r. - l85.835,60 zł.
6. ,Szkoła bliżej nauki"- stworzenię w 7 gminach Warszawskiego obszaru Funkcjonalnego

waľunków

dla

nauczania opaľtego na metodzie eksperymentu poprzęZ zwiększenie

umiejętnościi kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu,

wyposażenie szkół

w

zestawy edukacyjne

i

narzędzia

przyľodniczych oraz rozwőj kompetencji uczniów
pľzyro dni c zy ch art.

p opÍzez

r

e

i

alizacj ę pľoj ektó w edukacyj

do

uczennic

nauczania pľzedmiotów

w

no -b adaw c zy

zakľesie przedmiotów
ch.

Pľojekt paľtneľski umowa podpisana pomiędzy Miastem Żytardőw

a

Centľum Nauki

Kopeľnik.

okľes realizacji|ata20l7-20l9.Łączne nakłady w latach 2017-20|9: 190.596,40 zł;
Łączne dochody w latach 2017-2019: 176.996,40 zł;

Limit wydatków 2017 r.:0 zł, Dochody 2017 r.:0 zł;
Limit wydatków 2018 r.:178.084'40 zł, Dochody 2018 r.: 169.924,40 zł;
Limit wydatków 2019 r.: 12.512,00
7. ,rBudow a

zło Dochody 2019

r.:7.072,00 zł.

i wdrażanie zĺntegrowanego systemu wspaľcia usług opiekuńczych opartego

na narzędziach TIK na terenĺe Warszawskiego obszaru Funkcjonalnego (E-opĺeka)''.

Głównym celem pľojektu jest popľawa jakościżycia osób korzystających

z

usług

opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne WoF ZIT poprzez budowę i wdrożenie

systemu wspaľcia tych usług opaľtego na narzędziach technologii infoľmacyjno
komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz w wybranych domach pomocy społecznej.
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Celami szczegőłowymi pľojektu jest podniesienie efektywności i jakościświadczonych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych, wydłużenieokľesu samodzielnego
mieszkania osób koľzystających z usług opiekuńczych, zoptymalizowanie świadczenia usług

opiekuńczych w gminach, a także podniesienie jakościusług świadczonych w wybranych
domach pomocy społecznej znajdujących się na teľenie m.st. WaľsZa:uqy.

Projekt paľtnerski umowa podpisana pomiędzy Miastem Żyrańőw a Miastem Stołecznym
Warszawą.

Okres realizacji lata 20 1 8 -2022.

Łączne naklady w latach 2018-2022: 150.ó93,8| zł, w tym wydatki bieŻące 7.12l,26 zł
oraz Wdatki majątkowe

1

43.57 2,5 5

zl.

Łączne dochody w latach 2018-2022: 120.555'04 zł, w tym dochody bieŻące 5.697,05 zł oraz
dochody majątkowe ll4.857,99 zł.

Wydatki i dochody bieŻące narealizacje zadania.

Limit wydatków 2018 ľ.: 1.424,26

zło Dochody 2018

r.:

1.139,41 zł;

Limit wydatków 2019 r.: l.424,25 zł, Dochody 2019 r.: l.l39,41 zł;
Limit wydatków 2020 r.: l.424,25 zł, Dochody 2020 r.: l.739,41 zł;

Limit wydatków 2021 r .: 1 .424,25 zł, Dochody 202I r.: I .l39 ,4l zł;
Limit wydatków 2022 r.: l.424,25 zł, Dochody 2022 r.: l.I39,41 zł;
_

wydatki majątkowe:

1.

,,Rewitoli7acja Miasta Żyľardowo motoľem pľzemian społeczno-gospodaľclych"

w ľamach konkursu ,,Modelowa Rewitalizacja

Miast'' organizowanego przez Ministeľstwo

Rozwoju.
Celem tego pľzedsięwzięcia jest opľacowanie pľogramów rewitalizacji i modelowych działaŕl
w zakľesie rewita|izacji

na

obszarue miasta Żyrardowa. Śľodki zostaną wydatkowane na

przygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru ľewitalizacji, opľacowanie modelu
Íinansowania inwestycji ręwitalizacyjnych, aktywizację mieszkańców uczestniczących w tym
pľocesie oraz promocję miasta.
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Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018: 1.815.700o00

zł' z tym wydatek

bieŻący

l.765.700,00 zł oruz wydatek majątkowy 50.000.00 zł.

Łączne dochody

w

latach 2016-2018: 1.634.130'00 z|,

w

t}'m dochody majątkowe

45.000.00 zł.

Limit wydatków 2016 r.:32.009,36

zło Dochody 2016

r.:28.808,42 zł;

Limit wydatków 2017 r.:576,l'92,30 zlo Dochody 2017 ľ.: 331.351'58 zł;

Limit wydatków 2018 r.:

1,.207.498,34 zł, w tym wydatki maiątkowe: 50.000"00

zł

Dochody 2018 ľ.: 1.273.970,00 zł, w tym dochody majątkowe 45.000'00 zł.

2.

,,Redukcja emisji zanieczyszczeń powĺetľzaw iyraľdowie poprzez budowę

paľkingów ooPaľkuj i Jedź" _ Redukcja ruchu samochodowego i popľawa jakościpowietrza.
Głównym celem zadania jest redukcja ruchu samochodowego i popľawa jakościpowietrza.
Realizacja inwestycji pozwoli na zľedukowanie ruchu samochodów prywatnych

ľuchu mieszkańców przez tľanspoľt publiczny.
zostaną parkingi w pobliżu dwoľca

W toku

i

pľzejęcie

realizacji zadania wybudowane

PKP pľzy ulicy PoW orazTowarowej co przyczyni się do

uporządkowania istniejących tzw. dzikich parkingów. Realizacja inwestycji wpłynie
pozytywnie na jakośćŻyciamieszkańców poprzęz ksztahowanie ładu przesttzennego i ľozwój

infľastľuktury technicznej. Zadanie realizowane

w

paľtneľstwie z Gminą Grodzisk

Mazowiecki. Miasto Żyrardőw jako Lider realizuje zadanię w formule zapľojektuj i wybuduj.
Okres realizacji: od2016 do 2018 roku;

Łączne nakłady finansowez 2.28|.566,20 zł,Łączne dochody 1.505.252,96 z|.

Limĺt wydatków 2018

ľ. - 431.500'00

zło w tym 400.000,00

zł wydatki niekwalifikowane

dotyczą zakupu rowerów do wypożyczania.

Dochody roku 2018

-

190,452,96 zl.

3. ,rRedukcja emisjĺ zanieczyszczeń powietrzaw gminach południowo-zachodniej części

Warszawskĺego obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zĺntegľowanego Systemu

Tľas Roweľowych

-

Etap I'' - Popľawa jakości powietľza popÍzez zmniejszenie emisji

zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną.

Celem zadania jest popľawa jakościpowietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczen
powodowanychprzezmotoryzację indywidualną. Wybudowane ścieżkiľoweľowebędą pełnić
funkcje kor5rtarzy transpoľtowych

i ich realizacja przyczyni się do
47

szeľszego wykoľzystania

transpoľtu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów

osobowych, niŻszej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niŻszego zatłoczenia
i popľawy bezpieczenstwa drogowego.

okľes realizacji:

20 1 5 -20 l

8 ;

Łączne naklady finansowe:

8.25 1.094,89 zł, Łączne

dochody 6.600,87 5,91 zł,

Lĺmĺtywydatków 2018 ľ. _ 6.962.827,65 zli Dochody 2018 ľ. 6.600.875'91 zł.
4.,,Rewalo ryzacjazabytkowej ochronkĺ w Żyrardowie''

.

Celem zadania jest zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza) poprzez
rew aloryzacj ę unikatowego' zabytkowego budynku

Etap

I

ochľonki w Żyraľdowie.

Z

obejmuje realizację pľac w pľawym skľzydle istniejącego obiektu.

uvłagi na

zabytkowy chaľakter budynku, wszystkie prace rca|izowane będą zgodnie z programem pľac
konserwatorskich

i

wytycznymi Konseľwatora Zabylkőw. Zaplanowane pľace mają na celu

przywľócenie dawnej świetnościobiektowi oraz przystosowanie jego pomieszczeń pod
względem funkcjonalnym do aktualnych potrzeb. Pľojekt zakłada istotną poprawę dostępności

do zasobów kultury dla osób niepełnosprawnych poprzęz zastosowanie
t

ľóżnoľodnych

ozvłiązan technicznych/ technologicznych'

'w 2016 roku złoŻono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Pľogramu operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, ośpľiorytetowa

śľodowisku,Działanie 5.3 Dziedzictwo kultuľowe

V Gospodaľka ptzyjazna

- typ pľojektów ,,Wzľost ľegionalnego

potencjału turystycznego poprzez ochľonę obiektów zabytkowych''. Ww. wniosęk został
wybrany do dofinansowania w

týie

zamkniętego nr RPMA.05.03.00-IP.0

konkuľsowym dla

1- 1

RPowM

2014-2020 dla konkursu

4-0 1 3/ l 6.

okľes realizaqil'ata20l6 - 2018 r.
Łączne nakłady finansowe _ 4.155.182,24 zł,Łączne Dochody _2683.779,3I zł.

Limity wydatków: 2018 ľ. _2.069.660,90 zł; Dochody 2018 r. _ 1.326.009,47 zł.

5. ,,Poprawa jakości życia mieszkańców popľzez rozwőj teľenów zĺelenĺw mieścĺe
Żyrardowieoo w ľamach Pľogľamu operacyjnego Infrastruktura i Śľodowisko.

okľes realizacji 2017

_

2020 rok.

W dniu

dofi nansowanie proj ektu.
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25.05.2017r. została podpisana umowa na

Celem głównym pľojektu jest zahamowanie spadku powierzchni teľenów zieleni w mieście
Żyrardowie, poprzez kompleksowy ľozwój teľenów zielonych na obszarze miasta.

Zakres projektu obejmuje zagospodaľowanie terenów zieleni

w

paľkach, na skwerach'

w obľębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodaľowania teľenu zieleni ,,Eko Paľku''.
Łączne nakłady w latach 2017-2020: 17.670.309,85 zł, w tym

Limity wydatków

bieŻących

796.520,00

Zł, Limity wydatków

majątkowych

16.873.789,85 zł.
Łąezne dochody w latach 2017-2020: 13.012.097,58 zł, w tym:

Dochody bieŻące _ 677.041,98 zł, Dochody majątkowe _ 12.335.055,60 zł

W częściwydatków i dochodów majątkowychnaręa|izację projektu zaplanowano

Limit wydatków 2018

r. _ 9.145.22I,05 zł, Dochody 2018 r. - 7.l87.789,62 zł,

Limit wydatków 2019

r. _ 5.287.255,00 zł, Dochody 2019

r.- 3.466.353,07 zł,

Limit wydatków 2020 ľ. _2.439.496,17 zł, Dochody 2020 r. - I.680.912,88 zł.

6.

jest
,,Pľzebudowa taľgowiska
'Mój Rynek' w Żyrardotryĺe''. Celem zadania
podniesienie jakościi kultury handlu poprzęz zagospodaľowanie i przebudowę części
istniejącego targowiskaptzy ul. Moniuszki w Żyrardowie. okres reallizacjilata2}l7-2}l9.

Łączne nakłady finansowe 1.842.294,00 zł,w tym wydatki kwalifikowane _ I.497.799,78 zł
oraz wydatki niekwalifikowane _ 344.494,22 zł.

Limit wydatków 2018 ľ. _ |.289.605o80

zło Dochody 2018

ľ. - 667.135,00 zł,

Lĺmĺtwydatków 2019 r. - 552.688'20 zł, Dochody 2019 r. - 285.915'00 zł.
7. rrZintegľowany pľojekt ľewĺtalizacji centľum osady fabrycznej w Żyrardowĺe służący

aktywizacji społecznej i gospodarczej". Pľzedmiotem projektu jest kompleksowa
rewitalizacja centľum osady Fabrycznej
i gospodaľczej. Głównym

w

Żyrardowie, słuŻąca aktywizacji społecznej

celem pľojektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze

zmarginalizowanegolklyzysowego

obszaľu Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych

funkcj i społeczno_gospodaľczych.

W ramach projektu pľzewiduje się przepľowadzenie następujących działaŕy
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l. ,,Nowy Świat'' _ odnowa społeczna i gospodaľczaterenudawnej fabľyki lniarskiej- budowa
ulicy wraz z infľastrukturą;

2. Zmiana sposobu uŻytkowania wspólnej przestrzeni miejskiej popÍzez stworzenie teľenu
zieleni o funkcji społecznej i rekľeacyjnej;

3. Remont zabykowej biblioteki fabrycznej (Íilia nr 6 MiPBP ) wraz z dostosowaniem do

pottzeb osób niepełnosprawnych

i

zagospodaľowaniem kwaľtału na potrzeby

kultuľalno-edukacyjne.

okľes realizacji

20 17 _20 l 8.

Łączne naklady 7.083.029,72 zł,Łączne dochody 5.999.999,99 zł.

Lĺmit wydatków 2018 ľ. - 7.080.908,44

zł, Dochody 20t9 r. _ 5.980,908,44 zł.

8. ,,Budowa i wdľażanĺezĺntegľowanego systemu wspaľcĺa usług opiekuńczych opaľtego

na narzędziach TIK na teľenie Warszawskĺego Obszaľu Funkcjonalnego (E-opieka)''.
,rBudowa i wdrażanie zintegľowanego systemu wspaľcia usług opiekuńczych opaľtego
na narzędziach TIK na teľenie Waľszawskiego obszaľu Funkcjonalnego (E-opieka)'o.

Głównym celem pľojektu jest poprawa jakościŻycia osób korzystających
opiekuńczych świadczonych przęz samoľządy gminne

woF Z|T

systemu wspaľcia tych usług opaľtego na

z

usług

poprzez budowę i wdrożenie

narzędziach

technologii

infoľmacyjno-komunikacyjnych w miejscu zarlieszkania oraz w wybľanych domach pomocy
społecznej.

Celami szczegőŁowymi pľojektu jest podniesienie efektywności i jakościświadczonych usług
opiekuńczych w miejscu zamięszkania podopiecznych, wydłużenie okľesu samodzielnego
mieszkania osób koľzystających z usług opiekuńczych, zoptymalizowanie świadczenia usług

opiekuńczych w gminach, a także podnięsienie jakości usfug świadczonychw wybľanych
domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie m.st. Waľszaw.

Pľojekt partneľski umowa podpisana pomiędzy Miastem Żyraľdőw a Miastem Stołecznym
Waľszawą.

okľes realizacji |ata

20 l 8 -2022.

Łączne nakłady w latach 2018-2022: 150.693,8l' zł, w tym wydatki bieŻące 7.12I,26 zł
oraz wy datki maj ątkowe I 43.57 2,5 5 zł.
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Łączne dochody w latach 2018-2022: 120.555'0 4 zl, w tym dochody bieżące 5.697 ,05 zł oraz
dochody majątkowe 114.857

'99

zł.

Wydatki i dochody majątkowe narealizacje zadania:

Limit wydatków 2018 r.: 0 zł; Dochody 2018 r.: 0 zł;
Limit wydatków 2019 r.: 62.435,43 zł; Dochody 20|9 r.: 49.948,34

zŁ;

Limitwydatków 2020r.: 2I.984,53 zł; Dochody2020r.: I7.587,6I zł;
Limit wydatków 202l r.: 27.158,37 zł; Dochody 2021 r.: 22.526,69 zł;
Limit wydatków 2022 r.: 30.994,22 zł; Dochody 2022 r.: 24.795,36 zł.

Wydatki na pľogľamy'pľojekty lub zadanĺa pozostałe ( ĺnne nĺżwymĺenione w pkt
i 1,.2),
z tegoz

1.1

wydatkĺ bĺeżące:
1. ooRemont hali spoľtowej pľzy ul. Stefana Jodłorvskĺego''. Zadanie realizowane w cyklu

dwuletnim 201712018.

Łączne nakłady 1.900.000'00 zł, limit wydatków na ľok 2018
zobowiązań

1.

l

_

1.156.000'00 zł. Limit

56.000,00 zł.

zł

Łączne pozyskane dochody na realizację zadania 833.700'00

dofinansowanie

z Ministeľstwa Sportu w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Spoľtowej. Dochody
zaplanowane na rok 20l8 _ 533.700,00 zł.

Celem zadaniajest popľawa stanu technicznego obiektu poprzez wymianę stolaľki, punktów
oświetleniowych, modeľnizację sanitariatów i remont dachu.

2. ,nRemont szkolnych obiektów sportowych w mĺeścĺeŻyrardóm - halĺ sportowej
ĺ pięciu sal gĺmnastycznych" - Poprawa stanu pľzyszkolnej infrastruktury sportowej,
przeznaczonej na potľzeby realizacji zajęć wychowania ťlzycznego
czasu wolnego. Zadanięręalizowane w cyklu dwuletnim 20T712018.
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i

aktywnego spędzania

Łączne nakłady 670.102,00 zł. Limit wydatków ľoku 201 8 - 670.102,00 zł. Limit zobowiązan
670.102,00 zł.

Łączne dochody na realizację zadania 22Ll00,00 zł zgodnie Z

umową

Nr Ż0|7l0243l4458lSubAlDIS/SZ o doťlnansowanie ze śľodkówFunduszu Rozwoju Kultury

Fizycznej zadania inwestycyjnego w Ramach Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Spoľtowej.
Limit dochodów w latach: 2018

r.

_ l2I.100,00 zł,2019 r. _ 100.000,00 zł.

Celem zadania jest poprawa stanu pľzyszkolnej infľastruktury sportowĄ, przeznaczonej na
potrzeby realizacji zajęć, vlychowania ťlzycznego i aktyrłmego spędzania czasu wolnego.
_

wydatki majątkowe:

1. ,rBudowa

pľzedszkola pľzy ul. ks. Stanisłarva Bľzóskĺ''.

Budowa budynku 8 oddziałowego pľzedszkola
Stanisława Bľzóski

z2

oddziałowym żłobkiemprzy ul. ks.

w Żyrardowie. Dokumentacja pľojektowa została wykonana w 2017

w 20l8 roku na realizację pľojektu planuje

r.

się przeznaczyó kwotę 700.000'00 zł.

okľes realizacji 2018 _ 2020.Łączne nakłady 6.400.000'00 zł.

Limit wydatków 2018 ľ. - 700.000,00 zł, Limit wydatków 2019 r. _ 2.700.000,00 zł, Limit
wydatków 2020 r. _ 3.000.000,00 zł.

2. . ,,Zagospodaľowanie teľenu Zalewu Żyrardowskiegooo. okľęs realizacji |ata 2016

-

2018.Łączne nakłady ťlnansowe 9.471.800,00 zł, w ým:
Wydatki z przed 2017 roku _ 171.800'00 zł, Limity wydatków: 2017 rok _ 4.600.000,00 zł,
2018 rok _ 4.700.000,00 zł.

W roku 2016 opracowano dokumentację pľojektowo _ kosztorysową na realizację zadania.Po
uzyskaniu pozwolenia na budowę pľzepľowadzone zostało postępowanie przetargowe na
wyłonienie wykonawcy ľobót budowlanych. Roboty budowlane rozpoczęły się w 2017

r.

izakonczą w 2018 ľ. Docelowo zostanie zagospodaľowana linia brzegowa zalewu wľaz
z elementami małej aľchitektury, oświetleniem, paľkingami, budynkami zaplecza socjalno -

biurowego oraz budynkami przeznaczonymi pod handel
zakupiony spľzęt do wypoczynku i rekreacji.
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i

gastľonomię. Ponadto zostanie

3.

,oBudowa budynku mieszkalnego, wieloľodzinnego (komunalnego) przy

ul. Waryńskĺegooo.

okľes rea|izacji lata 2017

-

2018. Łączne nakłady finansowe

6.124.000,00 zł.Limity wydatków 20l8 ľok _ 2.060.000,00 zł.

Celem realizacji zadania jest budowa budynku komunalnego, wielorodzinnego. W 2016

r.

opľacowano dokumentację pľojektowo _ kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek o powieľzchni użytkowej 1729,33

m2

i liczbie mieszkań w ilości43. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości

35 %

z

Banku Gospodaľstwa Krajowego w ramach wsparcia budownictwa socjalnego.

Planowane dochody nato zadanie w 2018 r. _72I.000,00 zł.
4. ,,Przebudowa ĺ ľewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoľu z adaptacją na Centrum

obsługi Mieszkańca''. okres realizacji - to lata 2016 _ 2020' Łączne nakłady Íinansowe
14.175.86l,00 zł, w tym:

Wydatki w roku 2016 _ 175.861'00 zł,Limit wydatków: 20l8 r. - 4.850.000,00 zł,2019 ĺ. _
5.000.000'00 zł,2020 r. _ 4.150.000'00 zł.Limitzobowiązań2018 r. - 14.000.000,00 zł.

Celem zadania jest przepľowadzenie ľemontu zabytkowego budynku Kantoľu na realizację,
którego w 2016 ľoku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na

budowę. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 ľoku, znajduje się na teľenie
Pomnika Historii i jest indywidualnię wpisany do rejestru zabytków. Realizacja ww. zadania

pozwoli ochronić przed đalszymniszczeniem jeden
Żyrardowa.

W ľamach zadania

z

najcenniejszych zabýkőw miasta

planowana jest wymiana stľopów, wymiana pokrycia

dachowego wtaz z konstľukcją, wymieniona zostanie stolaľka okienna i drzwiowa. Budynek
zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. ooOd pľzemysłu do kultury _ zachowanĺe euľopejskĺego dzĺedzĺctwa kultuľowego

- wĺecznej osady Fabrycznej'' - Popľawa

XIX

stanu technicznego obiektów zabýkowych.

okľes realizacjilata2017-2020. Łączne nakłady _ 2.864.119,00 zł.

Limity wydatków:
2017 r.

_ 4l.000'00 zł,2018 r.

-

350.000'00 zł,2019 r.

l.373.119,00 zł.

Limit zobowiązań ľoku 2018

r. _2.823.119,00 zł.
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_

l.100.000'00 zł,2020 r. _

Celem zadaniajest poprawa stanu technicznego obiektów zabýkowych. W ramach zadania

wykonane zostaną remonty budynków, wykonane zostaną aranŻacje wnętrz oraz
zagospodaľowanie terenu.

w

2017 ľ. Miasto Żyrardőw złoŻyŁo wniosek o doťtnansowanie

z Pľogľamu opeľacyjnego Infľastruktuľa i Środowisko 2014-2020, Działanie

8.1 dotyczące

ochľony dziedzictwa kultuľowego i ľozwój zasobów kultury. Wskazane kwoty stanowią2}

Yo

udziału własnego orazwartośćpodatku VAT, który w tym konkursie jest niekwalifikowany.

ó. rrPľzebudorva ul. Stefana Żeľomskĺegoo'- Popľawa bezpieczeństwa.
okľes rea|izacji\ata}}l7

-

20l8 r.Łączne nakłady 2.794.730,27 zł.

Limity wydatków 2018 ľ. _ L674.73O,27 zł;Limit zobowiązań ľoku 20l8 _ l87.602,39 zł.

Celem zadania jest popľawa bezpieczeństwa. Realizacja zadania polega na pľzebudowie
nawierzchni jezdni w ul. Stefana Żeľomskiego oraz wymianie istniejących opľaw
oświetleniowych na eneľgooszczędne. Zadanię ľealizowane w poľozumięniu ze Staľostwem

Powiatowym. Zewzględu na zakres pľzebudowy oraz pőźniejszą gwarancję wskazane było,
aby roboty budowlane wykonywała jedna fiľma. W związku z povlyŻszym Miasto podpisało
z Powiatem porozumienie o wspólnej realizacji zadania.

7.
ob

,,Domy pełne historĺi _ pľogľamľemontowy związany z popľawą stanu technĺcznego

iektów mĺeszkalnych n a ob szarze ľew ĺtalizacj i w Ży r ar

dow

ĺe''.

okľes realizacji 2018 _ 2020. Łączne nakłady L484.l33,02 zŁ. Limit wydatków 2018 r.
_
476.862'43 zł, Limit wydatków 20t9 t. _ 413.344,94 zł, Limit wydatków 2020 r.
593.925,62 zł.

Zadanie to znajduje się w tľakcie oceny' dlatego wskazane

w limitach wydatków kwoty

stanowią jedynie udział własny Miasta Żyrardowa I.484.133,02 zŁ.

Celem i przedmiotem wnioskowanego pľojektu jest ożywienie społeczne zmarginalizowanych

obszaľów Miasta Żyratdowa poptzez odnowę tkanki mieszkaniowej

w

zakresie części

wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szeľszego działania
ľewitalizacyjnego przeciwdziaŁającego kryzysowej sytuacji osób dotkniętych negatywnymi
zj

awiskami społecznymi.

ZaYłęs prac budowlano - termomodeľnizacy1nych zostanie opaľty o planowane do wýonania

pľojekty techniczne, posiađane audýy energetyczne i opinie o stanie techniczn)rm obiektów.
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Pľojekt będzie ręalizowany
niezbędnej dokumentacji,

w

a

foľmule zaprojektuj

i

wybuduj, obejmuje pľzygotowanie

następnie realizację ww. pľac zmierzających do popľawy

warunków mieszkaniowych lokatorów

w budynkach przy ul. Limanowskiego I8 i 25,

ul.Narutowicza42, ul.Wyszyńskiego 12,ul. AľmiiKľajowej l0,ul.
ul. Chopina13

i

l Maja31,50,52oraz

17. Jako elementy uzupełniającę ww. zakľes zakłada się ľealizację nadzoru

inwestorskiego oľaz pľomocję. Wnioskodawca zakłada rea|izację pĄektu

o

charakterze

ľewitalizacyjnym, w związku z czym oprőcz działań na rzecz odnowy tkanki mieszkaniowej
zostaną podjęte inicjatywy aktywizujące społecznie i zawodowo mieszkańców wykluczonych

lub zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na ubóstwo' bezľobocie czy problem

zadłuŻenia. '$I

tym celu planuje się powiązanie wnioskowanego projektu

z pľzedsięwzięciem realizującym cele

m.in.

EFS, współręalizowanym przez Paľtneľa w projekcie _

PUP w Żyraĺdowie oľaz wynikającym z zapisów Programu Rewitalizacji pn. ,,Aktywizacja
zawodowa

i

społeczna osób zamieszkujących obszar rewita|izacji''. Grupę docelową ww.

działań rewitalizacyjnych stanowió będą mieszkańcy zmargina|izowanego
kryzysowego, zamieszkujący budynki

i

obszaľu

obszary objęte wspaľciem. Poprawa ich sytuacji

bytowej i zyciowej będzie efektem zintegrowanego przywTócenia funkcji odnowionej tkanki
mieszkaniowej oraz stwoľzenia możliwoścido ľeintegľacji zawodowo-społecznej.

8. ooRedukcja emisji zanieczyszczeń powĺetrza w gminach połudnĺowo_zachodnĺejczęści

Warszawskĺego obszaľu Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegľowanego Systemu
Tľas Roweľowych - Etap

II'o.

okľes realizacji Ż0l8 _ 2020. Łączne nakłady l.427.959,87 zł. Limit wydatków 2018
794.529,64

zł, Limit wydatków 20|9 r.

_

515.013,25

ľ.

zł, Limit wydatków 2020 r. _

II8.416,98 zł.
Zadanie to znajduje się w trakcie oceny' dlatego wskazane
stanowią

j

edynie udział własny Miasta Żyrardow a I .427

.9

w limitach wydatków kwoty

59,87 zł.

Pľzedmiot niniejszego projektu stanowi budowa ZSTR celem redukcji emisji zanieczyszczen

powietrza w gminach południowo-zachodniej częściWoF. Celem pľojektu jest: poprawa

jakościpowietrza w gminach południowo-zachodniej częściwoF. Cel ten wpisuje

się

RPo WM na lata 2014-2020. Inwestycja ma charakteľ
paľtnerski. Lideľem pľojektu jest miasto Żyrardőw, natomiast Paľtnerami Gmina
wzałoŻęnia poddziałania 4.3.2

Michałowice, Gmina Grodzisk Maz., Gmina Milanówek oľaz Miasto Podkowa Leśnai Gmina
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Miasto Pľuszków. Zaktes rzeczow pľzedsięwzięcia obejmuje budowę

ciągów

pieszo-rowerowych, ścieżekľoweľowych, ľozbudowę istniejącej ścieżkiľowerowej na ciąg
pieszo-rowerowy wraz

z oświetleniem oraz budowę

i

montaż towarzyszącej infrastruktury

ľoweľowej - wiat i paľkingów dla ľoweľów, punktów samoobsługi serwisowej, sepaľatoľów,
podpóľek, pľogów spowalniających oľaz zastosowanie ľóżnicy poziomów. Pľojekt wpisuje się

w

założeniaPlanów Gospodarki Niskoemisyjnej poszczegőlnych gmin oraz rcalizowany

będzie na terenach poddanych ľewitalizacji Miasta Żyrardowa

i

gmin: Michałowice,

Milanówek otaz Gľodzisk Mazowiecki. Planowany układ tľas ľoweľowych zapewni
bezpieczne, wygodne, spójne
poszczegőlnych gmin oraz

w

i

bezpośľedniepołączenia komunikacyjne

całym obszarze WoF,

a

w

skali

takŻe zaspokoi zapotĺzebowanie

społeczne na infľastľuktuľęľowerową' Dzięki zmniejszeniu występowania zatorow
dľogowych

i

popľawie płynnościprzejazdu zminima|izowana zostanie tzw. emisja liniowa

pochodząca z tľanspoľtu. W związku z tym projekt będzie pozytywnie oddziaływał zaľőwno

na śľodowisko,jak

i

społeczeństwo. Grupę docelową inwesĘcji stanowią mieszkańcy gmin

oraz iľlnę osoby przemieszczające się przez obszaľ WoF. Długośćistniejących ścieżek
ľowerowych w gminach wynosi łącznie 45,62 km. W wyniku rea|izacji pľojektu dojdzie do
pľzebudowy 1'89 dľóg ľoweľowych, wýudowania 10,30 km nowych dróg Roweľowych

g, ,,Redukcja emisji

zanieczyszczeń powietľza

\ľ żyľaľdowiepoprzez

budowę

paľkingów ,rPaľkuj i Jedź" - etap II''.
okľes rcalizaqi2018 _2019.Łączne nakłady 572.196,00 zł.
Limit wydatków 20l8 r. 36.000,00 zł,Limit wydatków 2019 r. _ 536.196,00 zł.
Zadanie to znajduje się w tľakcie ocęny' dlatego wskazane

w limitach wydatków kwoty

stanowią jedynie udziałwłasny Miasta Żyrardowa 572.196,00 zł.

Pľzedmiotem pľojektu jest integľacja komunikacji zbioľowej
poprzez budowę dwóch parkingów typu ,,Parkuj

i

z komunikacją

indywidualną

Jedż" dla samochodów osobowych

i ľowerów w Żyraľdowie. Cel główny:
ľedukcja emisji zaĺieczyszczeń powietrza ze źrodełlinowych poptzęz wdrożenie rozwiązania

z

zaktęsu zmiany śľodkówkomunikacji indywidualnej na zbioľową lub niezmotoryzowaną.

Cele pośľednie:wzrost ilościmiejsc postojowych w centrum umożliwiających przesiadkę na

inny śľodektranspoľtu, wzľost ilościbezpiecznych miejsc postojowych dla ľoweľów,
zapewnienie bezpieczenstwa środków transpoľtu i miejsc przesiadkowych typu ,,Paľkuj
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i Jedż", popľawa jakościinfľastruktury dľogowej niezbędnej do zapewnienia dobrego dostępu

do paľkingów. Korzyśôi, któľe mogą się pojawić w wyniku rcalizacji pľojektu: ogľaniczenie
zanieczyszczęnia powietrza

i

całego środowiska substancjami będącymi efektem spalania

paliw tľanspoľtowych na teľenie Żyrardowa oľaz WoF' poprawa estetyki miasta dzięki
ogľaniczeniu ,,dzikich'' miejsc postojowych, popľawa waľunków dla zdľowia lokalnych
mieszkańców dzięki ogľaniczeniu niskiej emisji, wzľost atľakcyjnościŻyrardowa jako miejsca

zamieszkania

i

inwestowania. Lokalizacja pľojektu: ul. Kolejowa (Paľking

1) i

Pl.

Piłsudskiego (Paľking 2) w Żyrardowie. Pľojekt realizuje cele LPR Miasta Żyrardowa
(Pľzedsięwzięcie nľ 9 ujęte w LPR), paľking przy Pl. Piłsudskiego położonyjest na obszarze
rcw italizacji. Zakr e s pľoj ektu ob

ej

muj e następuj ąc e zadania:

1. Dokumentaqa techniczna oraz wykonanie ľobót budowlanych

zaprojektuj

i instalacyjnych w foľmule

i wybuduj, w tym: Roboty bľukaľskie, oświetlenie ulicznę wraz z przyłączami,

ogľodzenie z bramarni i fuľtkami, Monitoring, Wiaty dla rowerów, odwodnienia, Jezdnia
asfaltowa (wyłącznie poszerzenie celem umożliwienia dostępu do parkingu), Tablice-jednolite
oznakowanie paľkingów.
2. Zarządzanie pľocesem inwestycyjnym _ nadzór inwestorski 3. Pľomocja pľojektu. Pľojekt

realizowany będzie w foľmule zapľojektuj i wybuduj.

10.,,Zĺelone płuca Mazowsza

_

ľozwój mobilności miejskĺej w gmĺnach

południowo-zachodniej części woj ewództwaon.
okľes realizacji 2018 _ 2020.Łączne nakłady 3.926.152,80 zł.

Limit wydatków 2018 r.140.540'00 zł, Limit wydatków 2019 r. _ 545.028,00 zł, Limit
wydatków 2020 r. -3.240.584,80 zł.
Zadanie to znajduje się

w trakcie oceny, dlatego wskazane w limitach wydatków kwoty

stanowią jedynie udział własny Miasta Żyrardowa3.926.152,80 zł.

Pľzedmiot niniejszego pľojektu stanowi rozwőj mobilności miejskiej

w

gminach

południowo-zachodniej częściwojewództwa. Celem projektu jest: popľawa jakości powietrza
w gminach południowo-zachodniej częściWoF. Cel ten wpisuje się w załoŻenia poddziałania
4.3.1

RPo WM na |ata2014-2020.

Inwestycja ma charakter partnerski. Lideľem jest miasto

Żyrardőw, natomiast Paľtneľami Gmina Gľodzisk ly'raz.

i

Gmina Miasto Pľuszków. Zakres

rzeczory przedsięwzięcia obejmuje budowę/przebudowę paľkingu P+R, budowę/pľzebudowę
ścieżekľowerowych, budowę infrastruktury pozwalającej na utworzęnię nowego połączenia

i/lub upľzywilejowanego tľansportu publicznego
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w

ruchu, zakup nowego

taboru

autobusowego oruz wdľożeniesystemu

IST wspierającego tľanspoľt publiczny. Pľojekt

wpisuje się w załoŻenia PGN poszczególnych gmin oraz ľealizowany będzie na teľenach
poddanych rewita|izacji. Dzięki zmniejszeniu występowania zatorow dľogowych i popľawie
płynnościprzejazdu zminimalizowana zostanie tzw. Emisja liniowa pochodząca z tľanspoľtu.

W związku

z

tym pľojekt będzie pozytywnie oddzialywał zaĺőwno na śľodowisko,jak

i społeczeństwo. Grupę docelową inwestycji stanowią mieszkańcy obszaľów objętych
pľoj ektem or

az władze samoľządowe podmi otów biorą cy ch udział' w pľoj ekcie.

11. ooBudowa oświetlenĺaulicznego w ul. Podmĺejskĺejo'.

okres realizacji 2017 -2018. Łączne nakłady 22.263,10 zł. Limit wydatków 2018 r. _
2l.940,37 zł.
Zadanie

z

budowę

4

zakręsu inicjatyw lokalnych. Celem zadaniajest poprawa bezpieczeństwa poprzez

nowoczesnych lataľni oświetleniolvych w technologii

LED 48W na

słupach

aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.
12. ,,Budowa ośwĺetlenĺaulĺcznego w

Wĺatľacznejĺ Dalekiej''.

okres rcalizacjiz}l7 -2018. Limit wydatków 2018 r. _25.126,62 zł.
Zadanie

z

budowę

5

zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadaniajest poprawa bezpieczeństwa poprzez

nowoczesnych lataľni oświetleniolvych w technologii

LED 48W na

słupach

aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.
13. ooBudowa ośwĺetleniaw ul. Horodyskiego'o.

okres realizacji 2017 -2018. Limit wydatków 2018 r. _ 22.947 ,60 zł.
Zadanie

z

budowę

5

zaktesu inicjatyw lokalnych. Celem zadaniajest popľawa bezpieczeństwa poprzęZ

nowoczesnych lataľni oświetleniovvych w tęchnologii

LED 48W na

słupach

aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.

14. ,,Budowa oŚwietlenĺa

w ul.

Konaľskiego od odc. od ul. Sosabowskĺego do

ul. Łużyckiejoo.
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okres realizacji 2017 -2018. Łączne nakłady 17.660,00 zł. Limit wydatków 2018 ľ. _
15.200,00 zł.

Zadanie z zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadaniajest popľawa bezpieczeństwa popÍzez

3

budowę

nowoczesnych lataľni oświetleniolvych w technologii

LED 48W na

słupach

aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.
15.

'Budowa

oświetlenia w ul. Kurpińskiego

-

etap I''.

okľes rcalizacjiz}l7 -2018. Limit wydatków 2018 r. _ 15.208,58 zł.
Zadanie

z zakresl inicjatyw lokalnych. Celem zadaniajest

budowę

3

popľawa bezpieczeŕlstwa popľzez

nowoczesnych lataľni oświetleniowych w technologii

LED 36W na

słupach

aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.
1ó.

'Budowa

oświetlenĺaw ul. Kuľpińskiego

-

etap II''.

okres realizacji2017 -2018. Limit wydatków 2018 ľ. _ 15.208,58 zł.
Zadanię

z

budowę

3

zakręsu inicjatyw lokalnych. Celem zadaniajest popľawa bezpieczeństwa poprzez

nowoczęsnych lataľni oświętlenio}vych w technologii

LED 36W na

słupach

aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.
17. o'Budowa ośwĺetleniaw ul. Lutosławskĺego''.

okres realizacjiz}l7 -2018. Limit wydatków 2018 ľ. _25.999,74 zł.
Zadanie

z

budowę

5

zakręsu inicjatyw lokalnych. Celem zadaniajest popľawa bezpieczenstwa poprzez

nowoczesnych lataľni oświetleniowych w technologii

LED 48W na

słupach

aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.
18. ,oBudowa ośwĺetlenĺaw ul.

Mĺgdałowej''

okľes realizacji2017 -2018. Limit wydatków 2018 r. _26.199,64 zł.
Zadanie

z

budowę

6

zakręsu inicjatyw lokalnych. Celem zadaniajest popľawa bezpieczeństwa poprzez

nowoczesnych latarni oświetlenio!\Ych w technologii

LED 48W na

słupach

aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.
19. ,,Budowa ośwĺetlenĺaw ul. Wĺtosa na odc. ul. I.
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Pľzybysz do uI. Kuľpińskĺegooo.

okľes rcalizacjiz}t7 -2018. Limit wydatków 20l8 ľ. _25.000,00 zł.
Zadanie

z

budowę

5

zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadaniajest popľawabezpieczeństwa popÍzęz

nowoczesnych lataľni oświetleniolvych w technologii

LED 48W na

słupach

aluminiowych anodowanych o wysokości 8m.
20. ,rBudowa ośrvietlenia w ul. Witosa na odc. ul. ogĺńskiego do ul. Kuľpĺńskĺego''.

okres rea|izacji2017 -2018. Limit wydatków 2018 r. _25.000,00 zł.
Zadanie

z

budowę

4

zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadaniajest poprawabezpieczeństwa

nowoczęsnych lataľni oświetleniolvych w technologii

LED 48W na

poprzez
słupach

aluminiowych anodowanych o wysokości 8m.

21. ,nBudowa ośwĺetleniaw ul. Staszica _ etap II''.
okľes realizacjiŻ017 -2018. Limit wydatków 2018 ľ. '14.097,30 zł.

z

Zadanię

zakresu inicjatyw lokalnych. Cęlem zadania jest popľawa bezpieczeństwa

ul. Staszica poprzez budowę Zszt. lataľni LED

w stylu

retľo zgodnie

z

za|ecęniami

konserwatoľa zabýków.

22. rrBudowa oświetlenia w ul. Staszica - etap I''.

okľes realizacji}}l7 -2018. Limit wydatków 2018 ľ. - 16.824,4I zł.
Zadanię

z

zakresl inicjatyw lokalnych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa

ul. Staszica popÍzez budowę 3szt. latami

LED w stylu retľo zgodnie

z

zaleceniami

konserwatora zabýkow.
23. ,,Budorva ośwĺetlenĺaw ul. Misakowskĺego'o.

okľes rea|izacji 2017 -2018. Limit wydatków 20l
Zadanie

z

budowę

6

8 ľ. - 26.028,00 zł.

zaktesu inicjatyw lokalnych. Celem zadaniajest poprawabezpieczeństwa

nowoczęsnych latami oświętleniowych w technologii

aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.
24. ,,Budowa oświetlenia w ul. Podmiejskiej''.

okres realizacji}}I7

- 2018.

Limit wydatków 20l8 r. - 26.115,36 zł.
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LED 48W na

poptzez
słupach

Zadanie

z

budowę

6

zaktesu inicjatyw lokalnych. Celem zadaniajest popľawa bezpieczeństwa poprzez

nowoczesnych lataľni oświetleniowych w technologii

LED 48w na

słupach

aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.
25. ,,Budowa oświetlenia w ul. Maľcowej ĺ Batalĺonów Chłopskich''.

okľes realizacji 2017 -2018. Limit wydatków 2018 r. - 25.784,35
Zadanie

z

budowę

5

zŁ.

zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadaniajest popľawa bezpieczeństwa popÍzez

nowoczesnych lataľni oświetleniolvych w technologii

LED 36W na

słupach

aluminiowych anodowanych o wysokości 7m.
26. ,,Budowa oświetlenia w uI. Wĺtosa na odc. od ul. Dolnej do ul. Cĺepłejoo.

okres rcalizacji2017 -2018. Limit wydatków 20l8 r. - 26.287,65 zł
Zadanię

z

budowę

6

zakresu inicjatyw lokalnych. Celem zadaniajest popľawa bezpieczeÍlstvĺa poptzez

nowoczesnych lataľni oświetleniolvych w technologii

LED 56W na

słupach

aluminiowych anodowanych o wysokości 8m.
27.

'Budowa

kładkĺpĺeszo_ľoweľowej na ľzece Pisĺ Gągolinie (ul. MĘńska)''.

okľes rea|izacjilata}}I7-20l8. Limit zobowiązań 2018 r. 604.000,00 zł.
Łączne nakłady 640.000'00 zł.Limit wydatków 640.000,00 zł

W skład zadania

wchodzi opľacowanie dokumentacji pĄektowo

_

kosztorysowej oľaz

budowa kładki pieszo_ľoweľowej narzecę Pisi Gągolinie.

28. ,oBudowa budynku mĺeszkalnego, wieloľodzĺnnego (komunalnego) przy ul. L.
Waryńskĺego - Etap

IIon.

okľes realizacji lata 2018 _ 2019. Łączne nakłady 4.000.000,00 zł Limit wydatków 2018 ľ. _
2.000.000'00 zł,limit wydatków 2019 r. _ 2.000'000,00 zł.

Celem realizacji zadania jest budowa budynku komunalnego, wielorodzinnego.

W 2018 ľ. zostanie opracowana dokumentacja pľojektowo _ kosztorysowąwraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę.

W

ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek

mieszkań w ilości22.
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o

liczbie

29. ,rPľzebudowa wysiedlonego budynku z pľzeznaczenĺem na lokale

socjalne,

ul. F. Chopĺna 15w Żyraľdowĺe''.

okres rea|izacji zadania lata 2020 - 202l . Łączne nakłady 2. l 0 1 .7 57,l 9 zł.

Limit wydatków 2020 r. l.200.000,00 zł,Limit wydatków 202l r. 90l.757 ,I9 zł.

Celem realizacji zadania jest uzyskanie lokali socjalnych umozliwiających zaspokajanie
potľzeb mieszkaniowych osób w niedostatku oraz rea|izację wyroków eksmisyjnych. Zadanie

przewidziane do rea|izacji w układzie dwuletnim 20201202l.Łączne nakłady planowane na
realizację tego zadania wynoszą 2.l0l.757,19 zł

30. ,oOpracowanie dokumentacji na budowę ul. ogińskĺego na odc. od ul. Rotmĺstľza
Pileckiego (dawna Jodłowskiego) do ul. Witosa''.

okľes realizacji |ata 2017-2018. Łączne nakłady 28.610,00 zł, Limit wydatków 2018

ľ.

28.610,00 zł.

Budowa ul. ogińskiego na odc. od ul. Jodłowskiego do ul. Witosa (kanalizacja dęszczowa i
nawieľzchnie) figuľuje w ,,Programie budowy

2016".

Z

i pľzebudowy dróg miejskich ĺa lata 2012 _

uwagi na rozszerzenię zaktesu opľacowania dokumentacji teľmin realizacji został

przesunięty na rok 2018

i

zadanię zostało pľzeniesione do WPF

z

rea|izacją

w

cyklu

dwuletnim 201712018.
31.

''

opľacorvanie dokumentacji pľojektowej na budowę ul. Cichej''.

okľes realizacji lata 20t7-20l8. Łączne nakłady 17.075,00 zł, Limit wydatków 2018

ľ.

17.075,00 zł.

Zadanie wprowadzone do zadan inwestycyjnych ľoku 2017 w miesiącu czerwcu 2017

Realizacja zadania została czasowo wstrzymana

z

r.

uwagi na prowadzone uzgodnienia

dotyczące sąsiednich działek. W związku z povłyŻszym konieczne było pľzesunięcie zadania
do WPF zrealizacjąw cyklu dwulętnim 2017l20I8.
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