Druk nr 463

-projekt-

Uchwała Nr XXXV/…/2017
Rady Miejskiej Leszna z dnia 15 maja 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2017-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 814 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami) Rada
Miejska Leszna uchwala, co następuje:
§1
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2017-2028
przyjętej Uchwałą nr XXXI/384/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 stycznia
2017 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” po zmianach
dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Sławomir Szczot

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/…/2017 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2017-2028
W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały
Nr XXXI/384/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028:
1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
a) w 2017 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość
dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów,
b) w 2017 roku zwiększa się wielkość przychodów i deficytu z tytułu
włączenia wolnych środków,
c) w 2017 roku – zmienia się wielkość wydatków objętych limitem
z art. 226 ust.3 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie
przedsięwzięć,
d) w latach 2017-2020 – zmieniają
się wielkości wskaźników
wynikających z art. 243 nowej ufp.
2. W załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany:
a) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych;

 „Program profilaktyki raka szyjki macicy” (nr zad. 1.3.1.3), poprzez:

 zmniejszenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 6.589,00 zł,

 zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 6.589,00 zł,

 „Przygotowanie terenu pod inwestycje w strefie inwestycyjnej I.D.E.A” (nr
zad. 1.3.1.6), poprzez:
 zwiększenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 300.000,00 zł,
 zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych”
o kwotę 300.000,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu

