
                                      UCHWAŁA NR LIII/226/2018 
Rady Miejskiej w Koprzywnicy 

z dnia 7 czerwca 2018 roku 
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

na lata 2018 -2035. 
 
 
                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. z 2018 r., poz. 994/ oraz art. 226 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r.                
o finansach publicznych  /Dz.U. z 2017 r., poz. 2077/, 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 
  

§ 1 
 

1.  W uchwale Nr XLVII/192/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 
29 grudnia  2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy na lata 2018-2035 wprowadza się następujące zmiany:   

 
         1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018- 
             2035 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 2018 – 2035 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 LIII/226/2018 

                                                                                  z dnia 7 czerwca 2018 r. 
                                  
 
 
                                         O B J A Ś N I E N I A 
               do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2035 
 
                    Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 
2018-2035 obejmuje zmianę załącznika  Nr 1- „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 
2018-2035”, która wynika z uwzględnienia zmian wprowadzonych  uchwałą Nr 
LIII/225/2018 z dn. 07.06.2018 r.  
Zmiany dotyczą następujących pozycji w WPF: 
 
 Dochody ogółem – zmniejszono plan o kwotę  4.862.328,00 zł, który po tych zmianach 
wynosi 30.533.336,96 zł. 
• dochody bieżące – zmniejszono plan o 31.007,00 zł, który po zmianach wynosi 
25.585.170,96 zł, w  tym z tytułu dotacji bieżących zwiększono o 10.081,00 zł, które po 
zmianach wynoszą 9.064.636,79 zł, a zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat o 
58.000,00 zł, które aktualnie wynoszą 2.296.893,80 zł. 
• dochody majątkowe – zmniejszono plan o 4.831.321,00 zł z tytułu środków 
przeznaczonych na inwestycje, który po zmianach wynosi 4.948.166,00 zł. 
 
Wydatki ogółem – zmniejszono plan o kwotę 7.912.328,00 zł, który po zmianach wynosi 
32.320.666,22 zł.   
•  wydatki bieżące – zwiększono plan o kwotę  157.044,00 zł, który po zmianach wynosi 
24.114.400,44  zł. 
 •  wydatki majątkowe – zmniejszono plan o 8.069.372,00 zł, który po zmianach wynosi 
8.206.265,78 zł. 
 
Wynik bud żetu, po zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciąganego kredytu o kwotę 
3.050.000,00 zł stanowi deficyt w wysokości 1.787.329,26 zł, a planowany do zaciągnięcia 
kredyt - 1.300.000,00 zł. 
 
Zmiany w wybranych rodzajach wydatków budżetowych 
 
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 9.904,00 zł, 
który aktualnie wynosi 9.351.304,21 zł, 
- zwiększono plan na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o 4.498,00 zł, który 
po zmianach wynosi  3.199.456,00 zł, 
- zmniejszono plan wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 
ust.3 pkt 4 ufp o kwotę 8.069.372,00 zł, który aktualnie wynosi 4.947.178,00 zł, 
- zmniejszono plan na wydatki inwestycyjne w formie dotacji o kwotę 20.000,00 zł, który 
aktualnie wynosi 50.000,00 zł, 
- nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o 20.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 
3.176.540,78 zł. 
 



Finansowanie programów, projektów realizowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp 
 
- dochody majątkowe – zmniejszono plan o 4.831.321,00 zł, które po zmianach wynoszą 
3.176.666,00 zł 
- wydatki  majątkowe – zmniejszono plan o 8.069.372,00 zł, który po zmianach wynosi 
4.947.178,00 zł, w tym plan środków finansowanych  z UE – zmniejszono o 4.831321,00 zł, 
który po zmianach wynosi 3.176.666,00 zł, a wkład gminy zmniejszono o 3.238.051,00 zł, 
który po zmianie wynosi 1.770.512,00 zł. 
 
Przedsięwzięcia 
 
W związku z zakończoną procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania pn. 
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica” i przesunięcia części robót budowlanych na rok 
następny, w wykazie przedsięwzięć – wydatków majątkowych dokonano następujących 
zmian: 
- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.264.79,00 zł, 
- w 2018 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 8.069.372,00 zł, 
- w 2019 r. zwiększono limit o kwotę 8.386.661,00 zł, 
- w 2020 r. zwiększono limit o kwotę  981.197,00 zł. 
 
W latach 2019 – 2022 w związku ze zmianą finansowania budowy kanalizacji sanitarnej           
i  zmianą transz zaciąganego kredytu oraz harmonogramu spłat w tych latach, zmieniono 
kwoty dochodów z tytułu dotacji majątkowych, wydatków majątkowych, wydatków na 
obsługę długu, w wyniku czego zmienił się wynik budżetu w poszczególnych latach. 
Uległ zmianie również plan z tytułu podatków i opłat /zwrot VAT / z uwagi na zmianę 
prewspółczynnika odliczenia podatku naliczonego VAT w 2018 r. z 11% do 9 %. 


