
UCHWAŁA NR XX/244/2017
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie: zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, 
poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.   W uchwale nr XIX/235/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032,  wprowadza się 
następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/235/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 15 grudnia  2016 roku 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/235/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 15 grudnia  2016 roku 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Objaśnienia w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032
(objaśnienia przyjętych wartości)

Wprowadzone w WPF zmiany wynikają z dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2017r.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

a) w 2017 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 664.637 zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę 664.637zł, w tym subwencji oświatowej o kwotę 508.545 zł oraz dotacji o
kwotę 156.092 zł.

b) w 2017 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.778.353 zł, tym:
- wydatki bieżące o kwotę 428.191 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 2.350.162 zł,

c) w roku 2017 dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 2.113.716 zł z tytułu wolnych środków o
których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

d) w latach 2017 - 2032 uległy zmianie wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3,
zgodnie z opisem do załącznika nr 2.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się zmiany dotyczące wydatków
bieżących i majątkowych:

2.1. W wykazie przedsięwzięć do WPF dotyczących wydatków bieżących wprowadza się następujące
zmiany:
2.1.1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.
- "Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto" - łączne nakłady
finansowe 20.000 zł, okres realizacji 2018 - 2019.
2.1.2. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadań
bieżących pn.
- "Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej" -
dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 26.400 zł z wydłużeniem okresu
realizacji do roku 2019, zwiększając limity w poszczególnych latach odpowiednio w roku 2017 - o kwotę
12.100 zł, 2018- o kwotę 13.200 zł , 2019 - o kwotę 1.100 zł.
-"Opłata za dostępność na realizację zadania pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul.
Mieszka I w Pleszewie" - usuwa się zadanie z powodu wycofania się oferenta z negocjacji do realizacji
zadania.
2.2. W wykazie przedsięwzięć do WPF dotyczących wydatków majątkowych wprowadza się
następujące zmiany:
2.2.1. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadań
majątkowych pn.:
- "Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie - Poprawa
infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew" -
dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu w 2017 roku o kwotę 350.000 zł,
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG
Pleszew" - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu w 2017 roku o kwotę 6.150 zł,
- "Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa" - dokonuje się zwiększenia
limitu w roku 2017 o kwotę 500.001zł, w tym poprzez przesunięcie środków z roku 2019 (kwota
500.000zł), a ty samym skrócenia okresu realizacji do roku 2017,
- "Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o" - dokonuje się
zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu w 2017 roku o kwotę 480.000 zł,
- "Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto" - dokonuje się
zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 223.000 zł, zwiększenia limitu w poszczególnych latach
odpowiednio w roku 2017 - o kwotę 29.000 zł, 2018- o kwotę 4.000 zł , 2019 - o kwotę 190.000 zł,
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie" -
dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu w 2017 roku o kwotę 249.989 zł,
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- "Przebudowa Sali wiejskiej w Pacanowicach" - dokonuje się przesunięcia kwoty 100.000 zł z roku 2018
do roku 2017.

Id: 14BF8FEA-0CAA-4CCC-A1DD-DDAC05B3B008. Uchwalony Strona 2




