
Projekt   UCHWAŁY NR IX/25/2015 
Rady Miejskiej w Koprzywnicy 

z dnia 12 marca 2015 roku 
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

na lata 2015-2023. 
 
 
                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.      
o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm./ oraz art. 226 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  /Dz.U.z 2013 r., poz. 
885 z późn.zm./, 
 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 
  

§ 1 
 
1. Uchwała Nr VII/20/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 
    2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 
    2015-2023, z tytułu wydłuŜenia spłaty poŜyczki do 2029 r. zaciągniętej przez 
    Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, otrzymała nowe 
    brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 -2029”, 
    do  której wprowadza się następujące zmiany:   
   1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015- 
       2029 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 
   2) załącznik Nr 2 – Wykaz planowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie 
       jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, 
   3) załącznik Nr 3 – Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
      2015 – 2029 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

                                                         § 2 
 

 Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 
 

§ 3 
 

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

 



                                                                                            Załącznik Nr 3 do uchwały 
                                                                                         Rady Miejskiej Nr IX/25/2015 

                                                                                        z dnia 12 marca 2015 r. 
 

O B J A Ś N I E N I A 
  
                 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2029 
 
Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2029 
obejmuje zmianę załącznika  Nr 1- „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2029”, 
które wynikają z uwzględnienia zmian wprowadzonych uchwałą Nr IX/24/2015 RM  z dnia 
12.03.2015 r.  
Zmiany dotyczą następujących pozycji w WPF: 
 
 Dochody ogółem – zwiększono plan o kwotę 382.176,32 zł, 
• dochody bieŜące – zwiększono plan o kwotę 340.353,32 zł, w tym:  
- z  tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieŜące o kwotę 278.905,32 zł, 
- subwencji ogólnej o kwotę 61.448 zł, 
• dochody majątkowe – zwiększono plan o kwotę 41.823 zł z tytułu środków przeznaczonych 
   na cele majątkowe. 
 
Wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę 670.599,82 zł, w tym:  
• wydatki bieŜące – zwiększono plan o kwotę 631.124,82 zł,  
• wydatki majątkowe – zwiększono plan o kwotę 39.475 zł. 
 
Wynik bud Ŝetu, po wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 
288.423,50 zł stanowi deficyt budŜetu w wysokości 458.423,50 zł. 
 
Zmiany w wybranych rodzajach wydatków budŜetowych 
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę  499.839 zł, 
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. o kwotę 166.760 zł, 
- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 
   o kwotę 80.025 zł, 
- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 80.025 zł, 
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 94.500 zł, 
- zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 25.000 zł.  
 
Finansowanie programów , projektów realizowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 
- zwiększono dochody bieŜące o kwotę 19.930,32 zł, czyli o refundację wydatków 
  poniesionych w 2014 r. na projekt pn. Zakup namiotu i parasola oraz organizacja gminnego 
  święta plonów „OkręŜne”. 
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę  41.823 zł wynikające z zawartych umów, 
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 135.025 zł wynikające wyłącznie z zawartych 
  umów, 
- zmniejszono wydatki na wkład własny realizowanych zadań bez względu na stopień 
  finansowania środkami z UE o kwotę 20.253 zł. 
  Gmina aktualnie nie realizuje projektu finansowanego w co najmniej 60 % środkami 
  zagranicznymi. 



W związku z wydłuŜeniem spłaty poŜyczki zaciągniętej przez EZGDK, równocześnie 
wydłuŜono wieloletnią prognozę finansową do 2029 r.  
Zmieniono równieŜ kwoty zobowiązań w/w związku, przypadających do spłaty dla Gminy 
Koprzywnica od 2017 do 2029 r. 
 
Przedsięwzięcia 
 
Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie: Rozbudowa drogi gminnej na odcinku 
Piekarnia GS w kierunku Skrzypaczowic do drogi krajowej 79. Limit wydatków na 2015 r. 
wynosi  55.000 zł, a w 2016 – 1.635.000 zł. 
W projekcie e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Świętokrzyskiego zmniejszono limit wydatków w 2015 r. o 35zł, a w projekcie  
e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst o 134.990 zł, poniewaŜ w/w  
kwoty wydatkowano  pod koniec 2014 r. 
 
W 2015 r. otrzymamy refundację wydatków majątkowych w wysokości  156.595,00 zł             
oraz refundację wydatków bieŜących w wysokości 19.930,32 zł. 


