Uchwała Nr VII/90/2019

Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 marca 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2019-2048
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 995 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami) Rada
Miejska Leszna uchwala, co następuje:
§1
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2019-2048
przyjętej Uchwałą nr V/52/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2019
roku wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 do uchwały
pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje
brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Dołącza się nowe brzmienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej
uwzględniające zmiany dokonane w załączniku Nr 1 i załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr Więckowiak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/90/2019 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 marca 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2019-2048
W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały
Nr V/52/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2048:
1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
a) w 2019 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość
dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów,
b) w 2019 roku zmienia się wielkość wydatków objętych limitem z art. 226
ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie
przedsięwzięć,
c) w latach 2019-2021 zmienia się wielkość wskaźników wynikających z art.
243 nowej ufp.
2. W załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany:
a) w przedsięwzięciach bieżących realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
 „Patrzę w przyszłość” (nr zad. 1.1.1.10), poprzez:
 zwiększenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 1.300,00 zł,
 zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań”
o kwotę 1.300,00 zł,
b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
 „wprowadzenie zadania, które było realizowane w latach 2017-2018:
„Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i
bezpieczniejsze życie” (nr zad. 1.1.2.8), dla którego ustala się:
 „limit wydatków” w 2019 roku w kwocie 35.632,23 zł,
 „łączne nakłady finansowe” w kwocie 2.565.934,84 zł,
 „limitu zobowiązań” w kwocie 35.632,23 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu

