
UCHWAŁA NR XXXII/380/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 17 maja 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, 
poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.   W uchwale nr XXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej 
Uchwałą nr XXIX/337/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr 
XXX/348/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXXI/369/2018 
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia  2017 roku 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia  2017 roku 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, 
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 do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032

Wprowadzone zmiany do WPF wynikają z dokonanych zmian zarządzeniami Burmistrza nr 89/VII/2018 z
dnia 24 kwietnia 2018 r., 96/VII/2018 z 7 maja 2018 r. oraz w uchwale budżetowej.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:
a) w 2018 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.983.340,10 zł, w tym:

- dochody bieżące z tytułu dotacji o kwotę 769.584,10 zł
- dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje o kwotę 1.213.756 zł,
w 2019 roku zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji o kwotę 529.746,65 zł, a w roku 2020 o
kwotę 97.498,17 zł w związku z realizacją projektu z udziałem środków europejskich pn. "Gmina z
inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej",

b) w 2018 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.572.528,10 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę
984.029,10 zł, wydatki majątkowe o kwotę 2.588.499 zł,
w 2019 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 529.746,65 zł, a w roku 2020 o kwotę 97.498,17 zł
w związku z realizacją projektu z udziałem środków europejskich pn. "Gmina z inicjatywą - szansą na
rozwój społeczności lokalnej",

c) w roku 2018 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.589.188 zł (kolumna nr 3), który zostanie
sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków (kolumna 4.2 - 4.3.1),

d) w latach 2018 - 2025 kwota długu ulegnie zwiększeniu o kwotę 1.000.000 zł w związku ze
zwiększeniem finansowania planowanego deficytu w roku 2018,

e) w latach 2018 - 2021 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 następujące zmiany
wydatków:

2.1. Bieżących:
Poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. "Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności
lokalnej" – okres realizacji lata 2018-2020, łączne nakłady 796.582,82 zł z limitem w roku 2018 – 149.338
zł, 2019 – 539.746,65 zł oraz 2020 – 107.498,17 zł.
Poprzez zwiększenie łącznych nakładów oraz planu limitu w roku 2018 dla zadania pn. „Rozwój
elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew” o kwotę 5.000 zł.
Poprzez zwiększenie łącznych nakładów oraz planu limitów w latach 2019 - 2021 dla zadań pn.:
- "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los
sprzyja" - wydłużenie okresu realizacji do roku 2021, zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 2.100.000
zł, w tym limitu w latach 2019 - 2021 po 700.000 zł,
- "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - wydłużenie
okresu realizacji do roku 2021, zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 600.000 zł, w tym limitu w latach
2019 - 2021 po 200.000 zł,
- "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych" - wydłużenie okresu realizacji
do roku 2021, zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.200.000 zł, w tym limitu w latach 2019 - 2021 po
400.000 zł,
- "Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich" - wydłużenie okresu realizacji do roku 2021,
zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 450.000 zł, w tym limitu w latach 2019 - 2021 po 150.000 zł.
2.2. Majątkowych:
Poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. "Pleszew - miasto otwarte na zieleń" – okres realizacji lata
2019-2020, łączne nakłady 500.000 zł z limitem w roku 2019 i 2020 po 250.000 zł.
Poprzez zwiększenie łącznych nakładów oraz planu limitu w roku 2018 dla zadania pn.: "Zakup i
objecie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o" o kwotę 1.272.500 zł.
Poprzez przesunięcia planu limitów dla zadania pn. „Remont budynku Ratusza” – przesunięcie kwoty
200.000 zł z roku 2019 oraz kwoty 500.000 zł z roku 2020 do roku 2021.
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