Uchwała Nr XLIII/593/2017
Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2018-2030
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 226 – 228
i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje
§1
1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Leszna na lata 2018-2030
obejmującą zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
§2
Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały.
§3
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do przekazania uprawnień
do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek
organizacyjnych Miasta.
§4
Traci moc uchwała Nr XXXI/384/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 stycznia
2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna
na lata 2017-2027 wraz ze zmianami.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§6
Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Sławomir Szczot

Uzasadnienie
do autopoprawek do projektu Uchwała Nr XLIII/593/2017

Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2018-2030
W niniejszej uchwale dokonuje się następujących autopoprawek w załączniku Nr 2
pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:
a) w przedsięwzięciach bieżących realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
 „Dobra praktyka zawodowa kluczem do sukcesu młodego specjalisty”
(nr zad. 1.1.1.1), poprzez:
 zwiększenie "limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 5.020,86 zł,
 zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 5.020,86 zł,
 kontynuacja zadania z 2017 roku „Dziedzictwo kulturowe – europejska
jedność i indywidualizm” (nr zad. 1.1.1.11), poprzez określenie:
 „limitu wydatków” na 2018 roku w wysokości 106.161,43 zł,
 „limitu wydatków” na 2019 roku w wysokości 26.946,22 zł,
 „łącznych nakładów finansowych” w wysokości 134.731,13 zł,
 „limitu zobowiązań” w wysokości 133.107,65 zł,
 „Jak żyć, uczyć się i pracować w kraju Unii Europejskiej” (nr zad. 1.1.1.2),
poprzez:
 zwiększenie „limitu zobowiązań” w 2018 roku o kwotę 58.571,85 zł,
 zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 58.571,82 zł,
 „Patrzę w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem
do mobilności zawodowej” (nr zad. 1.1.1.5) poprzez:
 zwiększeniu „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 30.345,23 zł,
 zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 30.345,23 zł,
 „Tajemnice i cuda przyrody” (nr zad. 1.1.1.7), poprzez:
 zwiększenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 39.454,95 zł,
 zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 39.454,95 zł,
 „Zamki: Kultura, Sztuka, Historia, Opowiadania, Miłość, Równość
w Europejskich Szkołach Realizujących Edukację Włączającą” (nr zad.
1.1.1.12), poprzez:
 zwiększenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 45.408,88 zł,
 zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 45.408,88 zł,
 „Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe oraz TIK wyznacznikiem
europejskiego nauczania” (nr zad. 1.1.1.13), poprzez:
 zwiększenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 22.168,62 zł,
 zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 22.168,62 zł,

 kontynuacja zadania z 2017 „Wzruszać, nauczać, bawić poprzez czytanie” (nr
zad. 1.1.1.12), poprzez określenie :
 „limitu wydatków” na 2018 roku w wysokości 106.161,43 zł,
 „limitu wydatków” na 2019 roku w wysokości 26.946,22 zł,
 „łącznych nakładów finansowych” w wysokości 134.731,13 zł,
 „limitu zobowiązań” w wysokości 133.107,65 zł,
b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
 zmiana nazwy zadania „Rozbudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr
432 w granicach miasta Leszna” (nr zad. 1.1.2.9) na „Przebudowa ulicy
Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna”,
 „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole
Miejskie nr 7” (nr zad. 1.1.2.8), poprzez:
 zmniejszenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 1.000,00 zł,
 zmniejszenie „limitu zobowiązań” o kwotę 1.000,00 zł,
c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych;
 „Plany zagospodarowania przestrzennego” (nr zad. 1.3.1.2.), poprzez:
 zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów” o 21.525,00 zł,
 „Rewitalizacja przestrzenna”(nr zad. 1.3.1.6.), poprzez:
 zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych”
o kwotę 21.525,00 zł,
d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych;
 „Budowa nowej drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską wraz z
remontem odcinak ul. Gronowskiej - połączenie DK5” (nr zad. 1.3.2.1),
poprzez:
 zmniejszenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 100.000,00 zł,
 zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych”
o kwotę 100.000,00 zł.
Opracował:
Wydział Budżetu

