Projekt
z dnia 12 października 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/239/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875), art. art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/239/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Krotoszyn obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub
sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania
spłaty długu stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, stanowiące załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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OBJAŚNIENIA
DOCHODY
ROK 2017
Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 739.578,13 zł do kwoty 156.291.131,60 zł, z tego:
1) dochody bieżące zwiększają się o kwotę 601.381,13 zł do kwoty 147.410.859,64 zł,
2) dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 138.197 zł do kwoty 8.880.271,96 zł.
WYDATKI
ROK 2017
Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 739.578,13 zł do kwoty 160.134.506,48 zł, z tego wydatki
bieżące zwiększają się o kwotę 739.578,13 zł do kwoty 137.262.191,30 zł,
W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2020 wprowadzono następujące zmiany:
1) wprowadzono nowe zadanie pn. „Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie
Miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym” w łącznej kwocie 447.000 zł, z tego wydatki bieżące w
2017 roku w kwocie 2.000 zł, w 2018 roku w kwocie 445.000 zł,
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z
2014 roku, poz. 1127) w niniejszych objaśnieniach przedstawione zostaną dane wykazane w pozycjach
sekcji 16 wieloletniej prognozy finansowej:
16.1. Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 - relacja
zachowana.
16.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 - relacja zachowana.
16.3. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 - relacja
zachowana.

Id: 476EDF6E-D49B-4373-B48D-920615B159CE. Projekt

Strona 1

