
 

Uchwała Nr XXXIV/266/2018 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 24 kwietnia 2018 roku 

 

w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXX/241/2017 z dnia 20 

grudnia 2017r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec 

na lata 2018-2032  

 

 

Na  podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu, 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXX/241/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.  w 

sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2032 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik Nr 2 otrzymuje treść jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Poniec na lata 2018-2032. 

Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XXXIV/266/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., mają na celu 
ujednolicenie WPF na lata 2018-2032 z budżetem gminy w zakresie roku 2018 po zmianach 
wprowadzonych : Uchwałą nr XXXI/248/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. Uchwałą nr 
XXXII/255/2018 z dnia 6 marca 2018 r., Uchwałą nr XXXIII/262/2018 z dnia 28 marca 2018 r. 

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2032: 

Zwiększenie dochodów w 2018 r. 864 894,32 zł 

w tym:  

Zwiększenie dochodów bieżących 564 094,32 zł 

Zwiększenie dochodów majątkowych  300 000,00 zł 

Zwiększenie wydatków w 2018 r. 1 355 894,32 zł 

w tym:  

Zwiększenie wydatków bieżących 654 894,32 zł 

Zwiększenie wydatków majątkowych 701 000,00 zł 

Nadwyżka (plan) po zmianach 312 554,00 zł 

Zmniejszenie przychodów 491 000,00 zł 

 

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Budowa centrum rekreacyjno - 
wypoczynkowego wraz ze stanicą harcerską ("Stawy Dzięczyńskie")W 2017 roku 
zaplanowano limit wydatków na to przedsięwzięcie w wysokości 50.000,00 zł,, który nie 
został zrealizowany. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia łącznych nakładów 
finansowych na to przedsięwzięcie o tę kwotę.  

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec uaktualniono także kwotę długu w 
kolumnie "2017 wykonanie" na podstawie korekty sprawozdania Rb-Z za IV kwartał 2017 
roku. Kwota długu Gminy Poniec na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 11.494.800,15 zł.  

 

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

 


