
                                      UCHWAŁA NR XLV/182/2017 
Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
z dnia 28 listopada 2017 roku 

w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
na lata 2017-2032. 

 
 
                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 / oraz art. 226 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r.                    
o finansach publicznych  /Dz.U. z 2016 r., poz. 1870  z późn. zm./, 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 
  

§ 1 
 

1.  Uchwała Nr XXXIII/131/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 
grudnia  2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy na lata 2017-2032, z tytułu zwiększenia planowanych 
przychodów, pochodzących z wpływów ze sprzedaży papierów 
wartościowych emitowanych przez Gminę  i wydłużeniu okresu wykupu 
papierów wartościowych  do 2035 r.  otrzymała nowe brzmienie: 
„Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017 -2035”, do której 
wprowadza się następujące zmiany:   

 
         1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017- 
             2032 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 
         2) załącznik Nr 2 – Wykaz planowanych przedsięwzięć do WPF otrzymuje 
             brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, 
         3) załącznik Nr 3 – Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
            na lata 2017 – 2032 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej 
            uchwały. 
 

                                                         § 2 
 

 Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
                                                                            Aleksandra Klubińska                                                                     

                                                                      



                                                                               Załącznik Nr 3 do uchwały 
                                                                                          Rady Miejskiej Nr XLV/182/2017 

                                                                                  z dnia 28 listopada 2017 r. 
                                  
 
                                         O B J A Ś N I E N I A 
               do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2035 
 
Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2032 
obejmuje zmianę załącznika  Nr 1- „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2032”, 
która wynika z uwzględnienia zmian wprowadzonych  zarządzeniem Nr 51/2017 z dn. 
24.10.2017 r. oraz uchwałą Nr XLV/181/2017 z dn. 28.11.2017 r. oraz zmianę załącznika Nr 
2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF. 
Zmiany dotyczą następujących pozycji w WPF: 
 
Rok 2017 
 
 Dochody ogółem – zmniejszono plan o kwotę  7.733.505,91 zł, który po tych zmianach 
wynosi 27.666.443,63 zł. 
• dochody bieżące – zwiększono plan o 274.481,09 zł, który po zmianach wynosi 
25.897.824,30 zł, w tym ze środków tytułu dotacji na cele bieżące o 239.376,09 zł, które 
aktualnie wynoszą 11.020.642,07 zł, z podatków i opłat o 34.000,00 zł, które wynoszą 
2.123.475,00 zł, 
• dochody majątkowe – zmniejszono plan o 8.007.987 zł z tytułu dotacji i środków 
przeznaczonych na inwestycje, który po zmianach wynosi 1.695.119,33 zł. 
Wydatki ogółem – zmniejszono plan o kwotę 12.703.505,91 zł, który po zmianach wynosi 
27.249.167,04 zł.   
•  wydatki bieżące – zwiększono plan o kwotę  332.289,09 zł, który po zmianach wynosi 
25.251.727,04  zł. 
 •  wydatki majątkowe – zmniejszono plan o 13.035.795 zł, który po zmianach wynosi 
1.997.440 zł. 
 
Wynik bud żetu, po zmniejszeniu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu 
o 4.970.000 zł stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 417.276,59 zł, a kwota długu na 
koniec 2017 r. wynosi 8.100.000 zł. 
 
Zmiany w wybranych rodzajach wydatków budżetowych 
 
- zwiększono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 99.457,94 zł, który po 
  zmianach wynosi 9.593.065,71 zł, 
- zwiększono plan na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o 30.100,00 zł,  
  który aktualnie wynosi 3.073.648 zł., 
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ufp. zmniejszono o 13.156.550 zł, 
aktualnie wynoszą 1.612.987,54 zł, w tym majątkowe kontynuowane  914.902 zł, a nowe 
wydatki inwestycyjne 1.020.499 zł. 
 
 
Finansowanie programów, projektów realizowanych z udziałem z udziałem środków,            
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 



 
• dochody bieżące – środki pochodzące z UE zwiększono o 7.529,76 zł, które po zmianach 
wynoszą 605.416,94 zł, a zmniejszono o tę kwotę środki z budżetu krajowego, które aktualnie 
wynoszą 28.013,60 zł. 
• dochody majątkowe – zmniejszono środki pochodzące z UE o 8.007.987 zł, które aktualnie 
wynoszą 1.278.984,12 zł. 
•  wydatki bieżące – zwiększono plan wydatków finansowanych środkami unijnymi o kwotę 
7.529,76 zł, który wynosi 589.122,44 zł. 
•  wydatki majątkowe – zmniejszono plan o 13.156.550 zł, w związku z czym aktualny plan 
wynosi  870.622 zł, w tym plan wydatków finansowanych ze środków UE 610.917,12 zł. 
- plan wydatków na wkład własny zmniejszono 5.148.563 zł, który po zmianach wynosi 
259.704,88 zł. 
 
Przedsięwzięcia 
 
W zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu 
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica” zmieniono okres realizacji z 2016 – 
2019 na 2016 - 2020 r., w związku z czym limit wydatków w 2017 r. zmniejszono do kwoty 
60.000 zł, limit 2018 wynosi 13.016.550 zł, limit 2019 wynosi 13.028.850 zł, a limit 2020 
8.083.600 zł. 
Ponadto z uwagi na brak do chwili obecnej rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie 
przydomowych oczyszczalni ścieków, usunięto to zadanie z wykazu przedsięwzięć do chwili 
uzyskania pozytywnej odpowiedzi oraz rozstrzygnięcia przetargu na kanalizację i sprawy 
odzyskania podatku VAT. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 r. w wysokości 
140.000 zł przeniesiono do inwestycji rocznych. 
 
Lata 2018 - 2035 
 
W związku ze zmianą okresu realizacji i finansowania kanalizacji sanitarnej, wydłużono 
zakres czasowy obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej do 2035 r., tj. do chwili 
całkowitej spłaty planowanego zadłużenia. 
Większość wartości zawartych w WPF uaktualniono na podstawie nowych danych, /głównie  
dochodów/ przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r., wobec czego w aktualnej 
prognozie finansowej przyjęto dane z projektu WPF na 2018 r.   


