
                                      UCHWAŁA NR XLVII/191/2017 
Rady Miejskiej w Koprzywnicy 

z dnia 29 grudnia 2017 roku 
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

na lata 2017-2035. 
 
 
                      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.  W uchwale Nr XXXIII/131/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 
29 grudnia  2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy na lata 2017-2035 wprowadza się następujące zmiany:   

 
         1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017- 
             2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 
         2) załącznik Nr 3 – Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
            na lata 2017 – 2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 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 2 do uchwały 
                                                                                          Rady Miejskiej Nr XLVII/191/2017 

                                                                                  z dnia 29 grudnia 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 2017-2035 
obejmuje zmianę załącznika  Nr 1- „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2035”, 
która wynika z uwzględnienia zmian wprowadzonych  zarządzeniem Nr 60/2017 z dn. 
30.11.2017 r., uchwałą Nr XLVI/189/2017 z dn. 04.12.2017 r. zarządzeniem Nr 61/2017 z dn. 
15.12.2017 r. oraz uchwałą Nr XLVII/190/2017 r. z dn. 29.12.2017 r. 
Zmiany dotyczą następujących pozycji w WPF: 
 
 
 Dochody ogółem – zwiększono plan o kwotę  261.917,00 zł, który po tych zmianach 
wynosi 27.928.360,63 zł. 
• dochody bieżące – zwiększono plan o 261.917,00 zł, który po zmianach wynosi 
26.159.741,30 zł, w tym ze środków tytułu dotacji na cele bieżące o 131 zł, które aktualnie 
wynoszą 11.020.773,07 zł, z subwencji ogólnej o 258.086 zł, która obecnie wynosi 9.990.747 
zł. 
Wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę 261.917,00 zł, który po zmianach wynosi 
27.511.084,04 zł.   
•  wydatki bieżące – zwiększono plan o kwotę  186.542,00 zł, który po zmianach wynosi 
25.437.419,04  zł. 
 •  wydatki majątkowe – zwiększono plan o 75.375 zł, który po zmianach wynosi 2.073.665 
zł. 
 
Zmiany w wybranych rodzajach wydatków budżetowych 
 
- zwiększono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 74.017,00 zł, który po 
  zmianach wynosi 9.666.232,71 zł, 
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o 75.375,00 zł, które po zmianach wynoszą 
1.095.874,00 zł 
 
 


