
UCHWAŁA NR XXIII/274/2017
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 22 czerwca 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 zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1870 ze zmianami),  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, zmienionej 
Uchwałą 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, zmienionej Uchwałą nr XXI/251/2017 Rady 
Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmiany 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 2.542.560,30 zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę 1.246.045,30 zł, w tym dotacji o kwotę 996.500,30 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 1.296.515 zł,

b) w 2017 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.062.411,30 zł, tym:
- wydatki bieżące o kwotę 1.628.488,30 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 1.433.923 zł,

c) w roku 2017 dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 519.851 zł, w tym z tytułu wolnych
środków o 519.851 zł których oraz mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy,

d) w latach 2017 - 2019 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.
- "Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o." - łączne nakłady finansowe 34.400 zł,
okres realizacji 2017 - 2019.
2.1.2. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadań
bieżących pn.
-"Dowóz uczniów do szkół - organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi
dojeżdżającymi do szkół" - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 713.750 zł, a tym samym zwiększenie
limitu w 2017 roku o kwotę 21.050 zł, w roku 2018 o kwotę 692.700 zł,
- "Organizacja nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew"
- zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitu w 2017 o kwotę 37.700 zł.
2.2. W wykazie przedsięwzięć do WPF dotyczących wydatków majątkowych wprowadza się
następujące zmiany:
2.2.1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.
- "Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie" - zwiększenie
łącznych nakładów o kwotę 15.000 zł, w tym zmniejszenie limitu w roku 2017 o kwotę 30.000 zł
przesunięcie środki do roku 2018,
- "Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew" - łączne nakłady
finansowe 160.000 zł, okres realizacji 2017 - 2018.
2.2.2. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadań
majątkowych pn.:
- "Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące" - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu w 2017 roku o
kwotę 209.450 zł,
- "Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie " - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu w
2017 roku o kwotę 15.000 zł,
- "Rewitalizacji Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem” - zmniejszenie limitu
w 2017 roku o kwotę 984.827 zł przesuwając środki do roku 2018,
- "Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie" - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu w
2017 roku o kwotę 215.000 zł (zarządzenie nr 53/VII/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.),
-"Zakup i objecie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o." - zwiększenie
łącznych nakładów oraz limitu w 2017 roku o kwotę 170.000 zł,
- "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące" - przesunięcie
środków w wysokości 636.000 zł z roku 2019 do roku 2017,
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- "Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie" - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu w 2017 roku o kwotę
127.100 zł,
- "Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew" - dokonuje się przesunięcia
zadania z pozycji 1.3.2 do pozycji 1.1.2., ponieważ zadanie to będzie realizowane z udziałem środków
pomocowych,
- "Zakup i objecie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o." - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu w
2017 roku o kwotę 900.000 zł.
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