
UCHWAŁA NR IX/82/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 -2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, 
poz. 506 ) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869),  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032, zmienionej 
Uchwałą nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą nr VI/49/2019 Rady 
Miejskiej w Pleszewie  z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Pleszew na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 
30 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-
2032 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 do uchwały 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 2019-2032

Wprowadzone zmiany do WPF wynikają z dokonanych zmian zarządzeniami Burmistrza oraz w uchwale
budżetowej.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:
a) w 2019 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 643.802,55 zł, w tym:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 643.802,55 zł, w tym z tytułu dotacji o kwotę 636.842,55zł
b) w 2019 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.946.546,55zł, w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 910.763,55 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.035.783 zł,

c) w roku 2019 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.302.744 zł (kolumna nr 3), który zostanie
sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków (kolumna 4.2.1)

f) w latach 2019 - 2024 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:
2.1. Wydatków majątkowych:
- poprzez przesunięcie planu limitów dla zadań pn.
„Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew – Marszew” – przesuniecie kwoty 500.000 zł z
roku 2021 na rok 2022 oraz kwoty 700.000 zł z roku 2022 na rok 2023
„Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej” –
przesunięcie kwoty 1.000.000 z roku 2021 na rok 2023.
„Budowa drogi Zawady – Grodzisko” - przesunięcie kwoty 1.573.548 zł z roku 2021 na rok 2024.
„Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie”
przesunięcie kwoty 1.000.000 zł z roku 2023 na 2024.
„Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie”-
przesunięcie kwoty 49.000 zł z roku 2019 na rok 2020.
- poprzez zmniejszenie łącznego limitu dla zadań pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące”, o kwotę 494.284
zł, w tym limit roku 2022 oraz okresu realizacji”, zadanie będzie realizowane przez PK Pleszew, w tym
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice”, o kwotę 2.022.717 zł, w tym
limity roku 2019 kwota 12.717,00 zł, 2021 kwota 700.000 zł, 2022 kwota 1.310.000 zł oraz okresu
realizacji, zadanie będzie realizowane przez PK Pleszew
- poprzez zmniejszenie łącznego limitu oraz limitu w roku 2021 o kwotę 300.000 zł dla zadania pn.
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej”
-poprzez zwiększenie łącznego limitu dla zadań pn.
„Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie
Płatnego Parkowania za pomocą płatności mobilnych” o kwotę 2.200 zł w tym rok 2019 kwota 1.400 zł,
2020 rok kwota 800 zł.
„Rewitalizacja Miasta Pleszewa - Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie -
przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem” – wiersz 1.1.2.3 o kwotę 28.784,18 zł, zwiększenie
o kwotę 61.151,02 zł w roku 2019, zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 32.366,84 zł.
Powyższą zmianą dokonano zmniejszając łączne nakłady na to samo zadanie z wiersza 1.3.2.23.
Ponadto doprowadza się do zgodności limit zobowiązań dla zadania z wiersza 1.3.1.5 pod nazwą
„Rekultywacja składowisk odpadów – poprawa środowiska” liczbę 958.719 zastępuje się liczbą 0.
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