
                                      UCHWAŁA NR XXXIX/164/2017 
Rady Miejskiej w Koprzywnicy 

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

na lata 2017-2031. 
 
 
                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.      
o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. / 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 2017-2031 wprowadza się następujące zmiany:   

 
         1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017- 
             2031 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 – 2031 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 XXXIX/164/2017 

                                                                                        z dnia 29 czerwca 2017 r. 
                                  
 
                                         O B J A Ś N I E N I A 
               do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2031 
 
Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2031 
obejmuje zmianę załącznika  Nr 1- „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2031”, 
która wynika z uwzględnienia zmian wprowadzonych  zarządzeniem BMiG Nr 17/2017 z dn. 
27.0342017 r., zarządzeniem BMiG Nr 20/2017 z dn. 24.05.2017 r. i uchwałą Nr 
XXXIX/163/2017 z dn. 29.06.2017 r. oraz zmianę załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do 
WPF. 
Zmiany dotyczą następujących pozycji w WPF: 
 
 Dochody ogółem – zwiększono plan o kwotę  6.590,17 zł, który po tych zmianach wynosi 
36.510.551,06 zł. 
• dochody bieżące – zwiększono plan o 94.720,17 zł w całości z tytułu dotacji i środków 
   na  cele bieżące, który po zmianach wynosi 25.043.162,94 zł. 
• dochody majątkowe – zmniejszono plan o kwotę 88.130 zł z tytułu dotacji na inwestycje, 
który po zmianach wynosi 11.467.388,12 zł, w tym z tytułu dotacji na inwestycje – 
11.393.888,12 zł. 
Wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę 6.590,17 zł, który po zmianach wynosi 
41.493.274,47 zł.   
•  wydatki bieżące – zwiększono plan o kwotę  119.331,17 zł, który po zmianach wynosi 
24.192.439,47  zł. 
•  wydatki majątkowe – zmniejszono plan o kwotę. 112.741,00 zł, który po zmianach wynosi 
17.300.835 zł. 
   
Zmiany w wybranych rodzajach wydatków budżetowych  
- zwiększono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 24.638,00 zł, który po 
zmianach wynosi 9.502.617,80 zł 
- zwiększono plan na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 15.800 zł, 
który po zmianach wynosi 3.095.040 zł, 
- zwiększono wydatki bieżące, objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 o 4.000 
zł, więc plan po zmianach wynosi 685.285,54 zł, a  zmniejszono o tę kwotę plan wydatków 
majątkowych, który po zmianach wynosi 13.947.895 zł, 
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o 4.000 zł, więc plan po zmianach 
wynosi 13.951.895 zł, 
- nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o 114.366 zł, a plan po zmianach wynosi 
3.240.901 zł. 
 
Finansowanie programów, projektów realizowanych z udziałem środków, o których 
mowa    w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 
• dochody bieżące – zwiększono plan dochodów z UE o  4.000 zł, który po zmianach wynosi 
620.630,54 zł,  
• dochody majątkowe  -  zmniejszono plan  o kwotę 4.000 zł, który wynosi po zmianach 
11.037.018,12 zł, 



•  wydatki bieżące – zwiększono plan o  4.000 zł, który po zmianach wynosi 644.535,54 zł, 
•  wydatki majątkowe – zmniejszono plan o kwotę 4.000 zł, który po zmianach wynosi 
16.352.962 zł. 
 
Przedsięwzięcia 
 
Wprowadzono zmianę do przedsięwzięcia pn. „Słoneczne przedszkolaki”, polegającą na 
zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych, a zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4.000 
zł w 2017 r. 


