
                 Uchwała Nr XXVIII/198/16                   
  Rady Miejskiej w Byczynie

            z dnia 26 lipca 2016 roku                   
      

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata

2016–2034

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie  gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ), art. 231 
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku,
poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

 § 1. Wprowadzić zmianę w Uchwale Nr XX/138/15 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna
na lata 2016–2034.

 § 2. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XX/138/15  Rady
Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

 § 3. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XX/138/15  Rady
Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015 roku „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”
zgodnie z Załącznikiem nr 2  do Uchwały. 
 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

                 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Przewodniczący Rady
     Miejskiej w Byczynie

         Adam Radom
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   na spłatę przejętych 
zobowiązań samodzielnego  
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[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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Strona 7

Kwota zobowiązań  
związku 

współtworzonego przez  
jednostkę samorządu  

terytorialnego 
przypadających do 

spłaty w danym roku  
budżetowym, 

podlegająca doliczeniu 
zgodnie z art. 244 

ustawy

Wskaźnik planowanej  
łącznej kwoty spłaty  
zobowiązań, o której  

mowa w art. 243 ust. 1  
ustawy do dochodów,  

po uwzględnieniu 
zobowiązań związku  

współtworzonego przez  
jednostkę samorządu  
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń  

przypadających na 
dany rok

Wskaźnik dochodów 
bieżących 

powiększonych o 
dochody ze sprzedaży  

majątku oraz 
pomniejszonych o 

wydatki bieżące, do 
dochodów budżetu,  
ustalony dla danego 

roku (wskaźnik 
jednoroczny) 

(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] -  

([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-
[15.1.1])

(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-
[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-

[15.1.1])

Wskaźnik planowanej  
łącznej kwoty spłaty  
zobowiązań, o której  

mowa w art. 243 ust. 1  
ustawy do dochodów,  

bez uwzględnienia 
zobowiązań związku  

współtworzonego przez  
jednostkę samorządu  
terytorialnego  i bez 

uwzględniania 
ustawowych wyłączeń  

przypadających na 
dany rok.

([2.1.1.] + [2.1.3.1] + 
[5.1] ) / [1]

Wskaźnik planowanej  
łącznej kwoty spłaty  

zobowiązań, o której mowa  
w art. 243 ust. 1 ustawy do  

dochodów, bez  
uwzględnienia zobowiązań  
związku współtworzonego  

przez jednostkę samorządu  
terytorialnego, po 

uwzględnieniu ustawowych  
wyłączeń przypadających na  

dany rok

(([2.1.1] - [2.1.1.1])
 + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])  

+ ([5.1] - [5.1.1]) )  
/ ([1] - [15.1.1])

Dopuszczalny wskaźnik  
spłaty zobowiązań  

określony w art. 243  
ustawy, po 

uwzględnieniu 
ustawowych 
wyłączeń, 

obliczony w oparciu o 
plan 3 kwartału roku  

poprzedzającego 
pierwszy rok prognozy  
(wskaźnik ustalony w  

oparciu o średnią 
arytmetyczną z 3 
poprzednich lat)

średnia z trzech 
poprzednich lat [9.5]

średnia z trzech 
poprzednich lat [9.5]

Dopuszczalny wskaźnik  
spłaty zobowiązań  

określony w art. 243 
ustawy, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń,  
obliczony w oparciu o 

wykonanie roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok prognozy  
(wskaźnik ustalony w 

oparciu o średnią 
arytmetyczną z 3 
poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu 
wskaźnika spłaty  

zobowiązań 
określonego w art. 243  

ustawy, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku  
współtworzonego przez  
jednostkę samorządu  
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń,  
obliczonego w oparciu  

o plan 3 kwartałów roku  
poprzedzającego rok  

budżetowy

Informacja o spełnieniu 
wskaźnika spłaty  

zobowiązań 
określonego w art. 243  

ustawy, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku  
współtworzonego przez  
jednostkę samorządu  
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń,  
obliczonego w oparciu  

o wykonanie roku 
poprzedzającego rok  

budżetowy
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2 840 757,000,00 2 087 731,6813 987 854,79 2 259 957,00 572 972,39 25 000,00

6 680 427,00501 484,00 2 220 427,0013 200 000,00 3 435 000,00 1 667 903,00 0,00

5 729 283,00750 410,48 3 394 443,0013 500 000,00 781 040,00 3 124 742,69 0,00

4 046 858,00702 452,00 3 946 858,0013 500 000,00 50 000,00 1 965 251,00 0,00

936 000,00690 000,00 936 000,0013 500 000,00 0,00 3 673 566,00 0,00

300 000,00950 000,00 0,0013 500 000,00 0,00 3 371 014,31 0,00

3 500 000,00700 000,00 1 000 000,0013 500 000,00 0,00 4 602 217,00 0,00

3 500 000,00800 000,00 3 500 000,0013 500 000,00 0,00 2 260 103,00 0,00

0,00800 000,00 0,0013 500 000,00 0,00 3 543 103,00 0,00

0,00800 000,00 0,0013 859 876,00 0,00 3 686 843,00 0,00

0,001 200 000,00 0,0014 229 346,00 0,00 3 546 546,00 0,00

0,001 545 000,00 0,0014 608 665,00 0,00 3 486 662,00 0,00

0,002 000 000,00 0,0014 998 095,00 0,00 3 343 762,00 0,00

0,002 000 000,00 0,0015 388 750,00 0,00 3 639 980,00 0,00

0,002 000 000,00 0,0015 789 581,00 0,00 3 942 719,00 0,00

0,002 000 000,00 0,0016 200 852,00 0,00 4 252 184,00 0,00

0,002 000 000,00 0,0016 617 890,00 0,00 4 549 607,00 0,00

0,002 000 000,00 0,0017 045 664,00 0,00 4 853 141,00 0,00

0,001 147 573,64 0,0017 479 246,00 0,00 5 975 133,36 0,00
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Przychody z tytułu kredytów,  
pożyczek, emisji papierów 

wartościowych powstające w  
związku z umową na realizację  
programu, projektu lub zadania  

finansowanego z udziałem  
środków, o których mowa w art.  

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez  
względu na stopień  

finansowania tymi środkami  
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Przychody z tytułu kredytów,  
pożyczek, emisji papierów 

wartościowych powstające w  
związku z zawartą po dniu 1  
stycznia 2013 r. umową na  

realizację programu, projektu  
lub zadania finansowanego w  
co najmniej 60% środkami, o  
których mowa w art. 5 ust. 1  

pkt 2 ustawy 
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Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w 
zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i celL.p.

Jednostka 
odpowiedzialna lub 

koordynująca od do

Łączne nakłady 
finansowe

Okres 
realizacji Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020
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Objaśnienie do zmian WPF na lata 2016-2034 

w załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do niniejszej uchwały zmiany
dotyczą:

w roku 2016 zmiany dotyczą:

Zmniejszenie dochodów o kwotę                                          1.951.193,01 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę                                       7.736,94 zł w tym:

zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  

o kwotę  89.736,94 zł 

zmniejszenia z tytułu wpływu z usług 82.000,00 zł

- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę                          1.958.929,95 zł

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje         1.958.929,95 zł

Zwiększenia wydatków o kwotę                    7.736,94 zł w tym:

- zwiększenia   wydatków bieżących o kwotę     1.636,94 zł 

zwiększenia z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

 o kwotę          44.071,00 zł

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę     6.100,00 zł

nowe wydatki inwestycyjne o kwotę                    6.100,00 zł

Zwiększenia przychodów o kwotę 1.958.929,95 zł w związku z planowanym
zaciągnięciem kredytu z przeznaczenie na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań

w roku 2017 zmiany dotyczą:

Zwiększenia dochodów o kwotę                                              871.250,00 zł w tym:

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę                              871.250,00 zł

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje                871.250,00 zł 

w tym ze środków UE o kwotę                                                      871.250,00 zł

Zwiększenia wydatków o kwotę                    871.250,0 zł w tym:

- zwiększenia  wydatków majątkowych  o kwotę                    871.250,00 zł 

objęte limitem o którym mowa art.226 ust.3 pkt 4 ustawy              871.250,00 zł

w roku 2018 zmiany dotyczą:

Zwiększenia   dochodów o kwotę                                         2.196.400,00 zł w tym:

- zwiększenia  dochodów majątkowych o kwotę                          2.196.400,00 zł

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje              2.196.400,00 zł 

w tym ze środków UE o kwotę                                                    2.196.400,00 zł 

Zwiększenia wydatków o kwotę               2.196.400,00 zł w tym:

- zwiększenia  wydatków majątkowych o kwotę               2.196.400,00 zł 

objęte limitem o którym mowa art.226 ust.3 pkt 4 ustawy           2.196.400,00 zł 



w roku 2019 zmiany dotyczą:

Zwiększenia dochodów o kwotę              1.721.250,00 zł w tym:

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę               1.721.250,00 zł

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje              1.721.250,00 zł 

w tym ze środków UE o kwotę                                                    1.721.250,00 zł 

Zwiększenia wydatków o kwotę               1.721.250,00 zł w tym:

- zwiększenia  wydatków majątkowych o kwotę               1.721.250,00 zł 

objęte limitem o którym mowa art.226 ust.3 pkt 4 ustawy           1.721.250,00 zł 

w roku 2020 zmiany dotyczą:

Zwiększenia dochodów o kwotę              795.600,00 zł w tym:

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę               795.600,00 zł

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje              795.600,00 zł 

w tym ze środków UE o kwotę                                                    795.600,00 zł 

Zwiększenia wydatków o kwotę               795.600,00 zł w tym:

- zwiększenia  wydatków majątkowych o kwotę               795.600,00 zł 

objęte limitem o którym mowa art.226 ust.3 pkt 4 ustawy           795.600,00 zł 

w roku 2021 zmiany dotyczą:

Zwiększenia dochodów o kwotę              255.000,00 zł w tym:

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę               255.000,00 zł

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje              255.000,00 zł 

w tym ze środków UE o kwotę                                                    255.000,00 zł 

Zwiększenia wydatków o kwotę               255.000,00 zł w tym:

- zwiększenia  wydatków majątkowych o kwotę               255.000,00 zł 

objęte limitem o którym mowa art.226 ust.3 pkt 4 ustawy           255.000,00 zł 

w roku 2022 zmiany dotyczą:

Zwiększenia dochodów o kwotę              2.975.000,00 zł w tym:

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę               2.975.000,00 zł

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje             2.975.000,00 zł 

w tym ze środków UE o kwotę                                                   2.975.000,00 zł 



Zwiększenia wydatków o kwotę               2.975.000,00 zł w tym:

- zwiększenia  wydatków majątkowych o kwotę               2.975.000,00 zł 

objęte limitem o którym mowa art.226 ust.3 pkt 4 ustawy           2.975.000,00 zł 

w roku 2023 zmiany dotyczą:

Zwiększenia dochodów o kwotę              2.975.000,00 zł w tym:

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę               2.975.000,00 zł

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje             2.975.000,00 zł 

w tym ze środków UE o kwotę                                                   2.975.000,00 zł 

Zwiększenia wydatków o kwotę               2.975.000,00 zł w tym:

- zwiększenia  wydatków majątkowych o kwotę               2.975.000,00 zł 

objęte limitem o którym mowa art.226 ust.3 pkt 4 ustawy           2.975.000,00 zł 

w załączniku nr 2 "Wykaz przedsiewzięć do WPF " do niniejszej uchwały zmiany dotyczą:

Wprowadzenia nowych przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych:

1. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"
w 2018 roku zwiększono wydatki o kwotę     589.000,00 zł
w 2019 roku zwiększono wydatki o kwotę  1.000.000,00 zł
w 2020 roku zwiększono wydatki o kwotę        911.000,00 zł

2. " Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej i
wymiana oświetlenia na energooszczędne"
w 2017 roku zwiększono wydatki o kwotę     25.000,00 zł
w 2018 roku zwiększono wydatki o kwotę     25.000,00 zł
w 2019 roku zwiększono wydatki o kwotę     25.000,00 zł
w 2020 roku zwiększono wydatki o kwotę     25.000,00 zł

3. "Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek organizacyjnych
gminy/wymiana oświetlenia"
w 2021 roku zwiększono wydatki o kwotę        300.000,00 zł
w 2022 roku zwiększono wydatki o kwotę     1.000.000,00 zł
w 2023 roku zwiększono wydatki o kwotę     1.000.000,00 zł

4. " Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 11"
w 2022 roku zwiększono wydatki o kwotę     2.500.000,00 zł
w 2023 roku zwiększono wydatki o kwotę     2.500.000,00 zł

5. " Budowa chodnika w Roszkowicach i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 487"
w 2019 roku zwiększono wydatki o kwotę     50.000,00 zł



6. " Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości
Kochłowice na odcinku o dł.0,81 km"
w 2018 roku zwiększono wydatki o kwotę     470.000,00 zł

7. " Budowa ścieżki rowerowej  Kochłowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna"
w 2017 roku zwiększono wydatki o kwotę     1.000.000,00 zł
w 2018 roku zwiększono wydatki o kwotę     1.000.000,00 zł
w 2019 roku zwiększono wydatki o kwotę     1.000.000,00 zł

8. " Budowa wiat i wyposażenie przystanków autobusowych będących
własnością gminy Byczyna"
w 2018 roku zwiększono wydatki o kwotę      500.000,00 zł

Wprowadzenia nowych przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących:

1." Działania informacyjno promocyjne w zakresie oszczędności energii,
efektywności energetycznej o OZE"
w 2018 roku zwiększono wydatki o kwotę      10.000,00 zł

2. " Wprowadzenie systemu zielonych zamówień publicznych"
w 2019 roku zwiększono wydatki o kwotę      50.000,00 zł

3. " Aktualizacja projektu założen do planu zaopatrzenia w ciepło,energię
elektryczną i paliwa gazowe"
w 2017 roku zwiększono wydatki o kwotę      30.000,00 zł


