Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/33/18
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 20.12.2018
OBJAŚNIENIA
Do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
MIASTA I GMINY WSCHOWA
na lata 2019 - 2027
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa przedkłada Wysokiej Radzie Projekt Uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa.
na lata 2019-2027
Przepisy ustawy o finansach publicznych nakładają na każdą Jednostkę Samorządu
Terytorialnego (JST) obowiązek posiadania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF).
Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej każda JST przekazuje w
formie dokumentu elektronicznego do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem
zaopiniowania.
Regionalne Izby Obrachunkowe przekazują Ministrowi Finansów projekty wieloletnich
prognoz finansowych poszczególnych JST wraz z wynikami opinii Regionalnych Izb
Obrachunkowych w terminie do 31 grudnia poprzedzającego rok budżetowy.
Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem służącym ocenie długoterminowego
potencjału JST, wspomaga proces zarządzania, służy zapewnieniu określonych standardów w
obszarze jawności i przejrzystości finansów.
Prognozowanie i planowanie w perspektywie wieloletniej podyktowane jest w głównej
mierze charakterem prowadzonej działalności, tj. :
ciągłością funkcjonowania jednostek organizacyjnych JST,
realizacją zadań inwestycyjnych w okresach przekraczających rok budżetowy,
wieloletnimi skutkami decyzji finansowych podejmowanych w danym roku i w latach
poprzednich.
WPF wytycza ramy finansowe działalności Miasta i Gminy , ustalając min. możliwości
finansowania nowych zadań ,dając podstawę do zaciągania nowych zobowiązań.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Wschowa na lata 2019-2027 została
opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
W Rozporządzeniu określono m.in. wzór wieloletniej prognozy dla każdej JST ( zał. Nr 1)
oraz wzór wykazu przedsięwzięć wieloletnich (zał. Nr 2).
Zarówno zakres jak i forma prezentacji WPF Miasta i Gminy Wschowa na lata 2019-2027
wypełniają standardy w obszarze jawności i przejrzystości finansów Miasta i Gminy .
Ustawa o finansach publicznych, w art. 243 wprowadziła rygor ustalania indywidualnych
limitów dotyczących zaciągania długu przez JST, uzależniający możliwą wysokość
zadłużenia poszczególnych JST od zdolności do spłaty tego zadłużenia ,
i tak :
Organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu , którego realizacja spowoduje,
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że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym
relacja kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek,
wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami
i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji
do planowanych dochodów ogółem budżetu
przekroczy
średnią arytmetyczną
obliczonych dla ostatnich trzech lat
relacji
jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku
oraz pomniejszonych o wydatki bieżące
do dochodów ogółem budżetu Gminy.
Ustawa o finansach publicznych w art. 242 wprowadziła też, począwszy od 2011r., rygor
finansowy, polegający na tym, że w danym roku budżetowym JST nie może wykonać
większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z
lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu.
WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.
Prognozę Kwoty Długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres , na który zaciągnięto
oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wartości przyjęte w WPF i w Budżecie JST
powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot
przychodów i rozchodów oraz długu JST.
Przedłożony Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Wschowa obejmuje lata 2019 do 2027 i w tej perspektywie czasowej Gmina
zobowiązana jest zaplanować podstawowe wielkości budżetowe, tj. wielkość dochodów,
wydatków i kwotę długu.
Gospodarka budżetowa Miasta i Gminy Wschowa podlega ścisłym rygorom dotyczącym
ustalania i kontroli planowania w celu realizacji nadwyżek operacyjnych oraz przestrzegania
limitów zadłużenia.
Struktura Projektu Budżetu Gminy na 2019r. i prognoz na lata następne gwarantuje
wypełnienie dwóch systemowych mechanizmów, określonych w ustawie o finansach
publicznych.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych uchwała w sprawie WPF zawiera upoważnienie
dla Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
zamieszczonych w niej przedsięwzięć.
Wartości przyjęte w Projekcie WPF Miasta i Gminy Wschowa na 2019 r. są zgodne z
przyjętymi w Projekcie Uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy
Wschowa na 2019 r.
Do planowanych budżetów na lata 2020 - 2022 wprowadzono dane w oparciu o :
- bieżący monitoring i analizę sytuacji finansowej Gminy na podstawie
2

przebiegu wykonania budżetu 2018r.,
- analizy wykonanych budżetów Gminy w latach poprzednich,
- zaobserwowane tendencje,
- monitoring zmian w obszarze oświaty,
- Projekt Budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2019r.
Zakłada się, że w latach 2019 – 2022 kontynuowane będą działania nakierowane na
zachowanie ostrożnego podejścia do planowania budżetowego i działania stabilizujące
finanse Gminy.
Działania te polegać będą min. na utrzymaniu dyscypliny wydatkowej oraz przestrzeganiu
zasady niezaciągania zobowiązań dłużnych mogących rodzić wysokie ryzyko przekroczenia
w latach następnych dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi długu .
Obsługa zadłużenia Gminy Wschowa znacząco ogranicza możliwości Gminy w zakresie
planowania kwot na działalność bieżącą jak i na realizację projektów inwestycyjnych.
Dopuszczalny poziom wydatków bieżących w najbliższej perspektywie finansowej tj. do roku
2022 zweryfikowany został, podobnie jak w latach poprzednich, do poziomu planowanych do
osiągnięcia dochodów bieżących, z uwzględnieniem obsługi istniejącego zadłużenia środkami
własnymi, stanowiącymi nadwyżkę operacyjną rozumianą jako różnica między dochodami
bieżącymi a wydatkami bieżącymi.
Poziom nadwyżki operacyjnej przekłada się pośrednio na poziom wiarygodności finansowej
Gminy.
Wieloletnia Prognoza Finansowa, zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
w kolejnych latach określa przede wszystkim :
- dochody bieżące,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku,
- wydatki bieżące, w tym na obsługę długu ,
- wydatki majątkowe ,
- wynik budżetu,
- sposób finansowania planowanego deficytu,
- rozchody budżetu, z uwzględnieniem spłaty zaciągniętego długu,
- kwotę długu Gminy, w tym relację obliczoną w sposób wskazany w art. 243 ustawy o
finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
Wymienione wartości zostały oszacowane i zamieszczone w Załączniku Nr 1 do Projektu
Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Oprócz prognoz podstawowych wielkości budżetowych, WPF zawiera Załącznik Nr 2
z wykazem wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych.
Prognoza dochodów jest istotnym elementem WPF, warunkującym poziom przyszłych
nakładów ponoszonych przez Gminę Wschowa na realizację zadań.
Ważnym aspektem polityki budżetowej Gminy w 2019 r. i w latach następnych będzie proces
optymalizacji zależnych od Gminy czynników kształtujących dochody zarówno podatkowe
jak i niepodatkowe.
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Zakres źródeł dochodów Gminy Wschowa odpowiada katalogowi dochodów określonemu w
ustawie o dochodach JST. Dane w WPF w zakresie dochodów są porównywalne z
dochodami uzyskanymi w latach poprzednich jak i prognozowanymi na 2019 r.
Minister Finansów prognozuje, że w latach 2019r. do 2022r. następować będzie wzrost
zatrudnienia oraz wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej i w sektorze
przedsiębiorstw.
W WPF Gminy Wschowa przewiduje się wzrost dochodów bieżących, w tym w
szczególności z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT),
który jest silnie skorelowany ze zjawiskami na rynku pracy oraz z tytułu otrzymywanej
subwencji ogólnej ,w tym oświatowej.
Minister Finansów zwiększył w roku 2019 w stosunku do roku 2018 wskaźnik udziału
wszystkich gmin w planowanych ogólnych wpływach z PIT z 37,98 %. do 38,08 %.
Minister Finansów zaplanował dla Gminy Wschowa na 2019 r. udziały w PIT na poziomie
wyższym w stosunku do planowanych w roku 2018 o 21,16 %.
Analiza bieżącej realizacji dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku PIT wskazuje, że w
2017r. i w 2018r. dochody z tego źródła stanowiły średnio ok.16 % wszystkich dochodów
bieżących Gminy, a planowane w 2019 r. stanowią 19,52% wszystkich planowanych
dochodów bieżących.
W latach następnych, tj. 2020-2022 przewiduje się wzrost wpływów z PIT co roku o 6%.
Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnym (CIT) należą do najbardziej
wrażliwych na wahania koniunktury gospodarczej.
Wpływy z CIT na przestrzeni ostatnich lat wykazują bardzo zróżnicowaną dynamikę
wzrostu. W roku 2018 szacuje się, że wpływy z CIT zostaną wykonane na poziomie
wyższym w stosunku do roku 2017 o ok. 20%.
Wziąwszy pod uwagę prognozowaną poprawę dynamiki wzrostu gospodarczego w roku 2019
i latach następnych, można założyć, przy zachowaniu ostrożnego podejścia do planowania,
że w perspektywie najbliższych lat wpływy z podatku CIT będą wzrastały średnio o ok. 5%
rocznie.
Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) również charakteryzuje
zależność od zmian w koniunkturze gospodarczej.
Wpływy z podatku PCC są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu
podatkowi ( min. od umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów,
ustanowienia hipoteki, pożyczki , umowy dożywocia, ustanowienia odpłatnego użytkowania ,
umów spółki i ich zmian.). Dochody te pobierane są przez urząd skarbowy od osób
fizycznych i od osób prawnych.
Począwszy od 2015 roku, w stosunku do lat poprzednich, obserwuje się wzrost wpływów z
podatku PCC do Budżetu Gminy. Zakłada się utrzymanie tej tendencji w latach następnych.
Można założyć, że w perspektywie najbliższych lat wpływy z podatku PCC będą wzrastały
średnio o ok. 5 % rocznie.
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W strukturze podatków i opłat lokalnych najistotniejszym źródłem jest podatek od
nieruchomości, który stanowi szczególnie stabilne źródło dochodów, zarówno od osób
prawnych jak i od osób fizycznych.
W Projekcie budżetu na 2019 roku nie przewiduje się wzrostu stawek podatku od
nieruchomości, W latach następnych zakłada się umiarkowany wzrost wpływów z podatków
i opłat, w tym min. ze względu na powiększanie się przedmiotu opodatkowania (zakupy
gruntów i nieruchomości, przeklasyfikowanie gruntów ).
W latach 2016-2017 wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych
stanowiły średnio 16 % wykonanych dochodów bieżących do budżetu gminy.
Przewiduje się, że wpływy z dzierżaw i z najmu majątku gminnego będą wykazywały w
latach następnych tendencję spadkową ze względu na wyprzedaż mienia gminnego.
W roku 2019 i 3 kolejnych latach zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku na poziomie
planowanej sprzedaży w roku 2018.
Dochody budżetu z tytułu subwencji ogólnej w latach 2016-2017 stanowiły średnio ok.28%
wszystkich dochodów Gminy.
W Uchwale Budżetowej na 2018r. subwencja ogólna planowana jest na poziomie
21.910.681,00 zł.
Minister Finansów na rok 2019 wyszacował kwotę subwencji ogólnej dla Gminy Wschowa
w wysokości 23.101.256., tj. na poziomie wyższym niż w roku 2018 o 5,43%.
Zakłada się, że w latach 2020,2021,2022 kwota subwencji ogólnej
będzie wzrastać rocznie o ok. 2,8%.
W ramach subwencji ogólnej Gmina Wschowa otrzymuje środki z tytułu subwencji
oświatowej.
Część oświatowa subwencji ogólnej jest jednym z głównych źródeł dochodów Gminy.
Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich JST Minister ustala corocznie
w ustawie budżetowej.
Minister właściwy do spraw oświaty dzieli część oświatową subwencji ogólnej między
poszczególne JST, biorąc pod uwagę zakres zadań oświatowych realizowanych przez te
jednostki, danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego oraz danych dotyczących liczby uczniów .
W latach 2016, 2017 i 2018 dynamika wzrostu wpływów do Budżetu z tytułu subwencji
oświatowej wynosiła 3,00 % rocznie.
Na rok 2019 Minister przewidział dla Gminy Wschowa wstępną kwotę subwencji oświatowej
na poziomie wyższym niż w roku 2018 o 1,64%.
Zakłada się, że w latach 2020,2021 i 2022 kwota subwencji oświatowej
będzie wzrastać o ok. 1,6% rocznie.
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Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa planuje się w latach następnych co najmniej
na poziomie roku 2018, przy czym w trakcie roku nastąpić może wzrost dochodów z tytułu
dotacji na zadanie zlecone tj. min. na Program pomocy państwa w wychowaniu dzieci –
Program Rodzina 500 PLUS oraz na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu
alimentacyjnego.
W roku 2018, po zmianach planu, kwota na Program 500 PLUS wynosi 14.559.854,00zł.
Wojewoda poinformował Gminę, że na Program 500 PLUS na 2019 r. zaplanowano dla
Gminy Wschowa kwotę 13. 257.000,00zł.
Prognozowany, przeciętny wzrost dochodów bieżących Gminy Wschowa
w okresie 2020 -2022 przewiduje się średnio na poziomie 2,5 % .
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poziom prognozowanych wydatków w roku 2019, jak i w latach następnych, zdeterminowany
jest zakresem zadań własnych i zleconych Gminy oraz możliwościami finansowymi Gminy.
W roku 2019 oraz w trzech kolejnych latach wydatki bieżące zostały określone przy
generalnym założeniu dążenia do utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i
poziomu usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Wschowa.
Po stronie wydatków szczególna uwaga koncentrowana jest też na konieczności generowania
w latach następnych środków na obsługę zadłużenia Gminy, w tym na spłatę zobowiązania
wynikającego z zawartej umowy na usługę oświetleniową Gminy.
W latach 2020 - 2022 w WPF uwzględniono wydatki bieżące na wszystkie ustawowe zadania
własne Gminy, w tym: na oświatę, pomoc społeczną, na gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska, na gospodarkę mieszkaniową, na drogi, na administrację, na promocje, na
bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, na obsługę długu publicznego, na
przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, wydatki na sołectwa, na kulturę,
dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i dla żłobków, dla Instytucji Kultury,
dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy
- na poziomie porównywalnym do roku 2018.
Wśród wydatków bieżących najważniejszą pozycję stanowią wydatki na oświatę, które w
liczbach bezwzględnych, w latach 2014 - 2019 wykazują tendencję wzrostową, niemniej
udział wydatków na oświatę w wydatkach bieżących ogółem oscyluje na poziomie ok. 40%.
W WPF przyjęto, że w latach 2020-2022 udział wydatków na oświatę utrzyma się na tym
poziomie.
Znaczącą pozycję w budżecie roku 2019 stanowią wydatki ponoszone na realizację Programu
„Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci” Program Rodzina 500 PLUS, których udział w
wydatkach bieżących roku 2017 wynosił 20,22%, a w roku 2018 –wynosi 18,71%.
Zakłada się, że wydatki te utrzymają się w latach następnych na zbliżonym poziomie .
Ze względu na ograniczone możliwości generowania bieżących dochodów Gminy oraz w
związku z dyscyplinującą regułą wydatkową określoną dla wszystkich JST, konieczna jest
oszczędna konstrukcja wydatków na lata następne.
Prognozowany, przeciętny wzrost wydatków bieżących Gminy Wschowa
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w okresie 2019 -2022 przewiduje się średnio na poziomie 2,0 % .
W latach 2020-2022 szacuje się wydatki majątkowe średnio na poziomie ok. 2.000.000,00 zł.
W zgodzie z wymogami ustawowymi, :
w Załączniku Nr 1 do WPF w kolejnych latach wyodrębniono min. wydatki na :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane / kolumna Nr 11.1./,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST tj. kwoty wydatków realizowanych
w ramach zadań własnych - klasyfikowane w dziale Administracja publiczna,
w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów JST./ kolumna NR 11.2./,
- wydatki zmniejszające dług z tyt. zawartej umowy na usługę oświetleniową/kol. Nr 14.3/,
- wydatki na obsługę długu z tytułu emisji papierów wartościowych /kol. Nr 2.1.3/,
- wydatki bieżące /kol. Nr 2.1./,
-wydatki majątkowe /kol. Nr 2.2/.
W Załączniku Nr 2 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zawarto wykaz przedsięwzięć z określeniem
odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej
odpowiedzialnej za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia, okresu realizacji i
łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu
zobowiązań.
Przez przedsięwzięcia, które należy uwzględnić w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, należy rozumieć wieloletnie programy,
projekty lub zadania.
Limit zobowiązań o którym mowa powyżej to uprawnienie Burmistrza do zaciągania
zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięć.
Prognoza kwoty długu Gminy Wschowa stanowi element Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
W całym okresie objętym Prognozą planuje się spełnienie reguły ustawowej określonej w
art.243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się wyliczenia limitu obciążeń
budżetowych związanych z obsługą długu.
Gmina Wschowa nie posiada wymagalnych zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw
bądź prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych uznanych
przez jednostkę za bezsporne.
Gmina Wschowa nie posiada też zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji bądź poręczeń.
Prognoza kwoty długu została sporządzona na okres, w którym przewiduje się spłatę
zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych .
W Prognozie Kwoty Długu przewiduje się wykup papierów wartościowych w latach
2019 2027, w kwotach odpowiednio jak w Załączniku Nr 1 do WPF (kolumna Nr. 5.1.),
-i tak:
w roku 2019 przewiduje się wykup na wartość 1 500.000,00zł.
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w tym wykup na wartość 700.000,00zł z emisji przewidzianej
w budżecie roku 2018.
Bieżąca analiza realizacji Uchwały Budżetowej na 2018 rok pozwala przyjąć założenie, że
nie zajdzie konieczność finansowania wydatków majątkowych z emisji papierów
wartościowych w roku 2018 na wartość 700.000,00.
Emisja papierów wartościowych na wartość 700.000,00 jest zaplanowana w budżecie roku
2018 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr XLIII/395/18 z dnia 5 lipca
2018r.
oraz
-

w roku 2020 przewiduje się wykup na wartość 3.100.000,00zł.
w roku 2021 przewiduje się wykup na wartość 3.400.000,00zł
w roku 2022 przewiduje się wykup na wartość 3.900.000,00zł
w roku 2023 przewiduje się wykup na wartość 4.300.000,00zł.
w roku 2024 przewiduje się wykup na wartość 4.000.000,00zł.
w roku 2025 przewiduje się wykup na wartość 3.800.000,00zł.
w roku 2026 przewiduje się wykup na wartość 4.000.000,00zł.
w roku 2027 przewiduje się wykup na wartość 3.000.000,00zł.
z czego:
a) kwotę 2.200.000,00zł przesuwa się z roku 2019
b) kwotę 400.000,00zł.przesuwa się z roku 2020
c) kwotę 400.000,00zł.przesuwa się z roku 2021

Przewiduje się, że zobowiązania Miasta i Gminy Wschowa na dzień 31 grudnia 2019r.
wynosić będą 30 459 772,32 zł.,
w tym :
z tytułu emisji papierów wartościowych 29.500.000,00zł.
z tytułu zawartej z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie
Miasta i Gminy Wschowa - wynosić będzie 959.772,32 zł.
W latach 2019 – 2021 dokonana zostanie spłata zobowiązania wynikającego z zawartej
Umowy z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o./ Załącznik Nr 1 do WPF - kolumna 14.3 i Załącznik
Nr 2 do WPF poz.1.3.1.1./ w łącznej kwocie 1 679 601,56 zł.
W roku 2019 i w latach następnych nie planuje się zaciągać kredytów, pożyczek ani emitować
papierów wartościowych.
W Prognozie Kwoty Długu pokazano też indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia Gminy
obliczone według przepisów ustawy o finansach publicznych, które obowiązują wszystkie
JST od 01.01.2014r.
Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych do wyliczenia indywidualnego wskaźnika
obsługi zadłużenia /kol.9.2.Zał. Nr 1. / z wydatków na obsługę długu dokonano wyłączenia
kwoty 392.424,00 zł z limitu spłaty odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych /
kol. 2.1.3.1.2.- Zał. Nr 1-do WPF/ na finansowanie wkładu własnego Gminy/ przy realizacji
zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.
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Zadania te realizowane były w latach 2011- 2014,
i tak:
1.Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie
2.Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Osowa Sień i Przyczyna Dolna
3.Utworzenie wielozadaniowego ośrodka społeczno-kulturalnego w Wygnańczycach
4.Budowa kompleksu boisk sportowych w Osowej Sieni
5.Remonty sal wiejskich w Gminie Wschowa (Lgiń, Kandlewo, Siedlnica, Łysiny)
6.Remont sali wiejskiej w Hetmanicach wraz z dobudową zaplecza sanitarnego
7.Uporządkowanie gospodarki ściekowej miejscowości Przyczyna Górna
8.Remont Sali wiejskiej w Olbrachcicach
9.Remont Sali wiejskiej w Przyczynie Dolnej
10.Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej II we
Wschowie
Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa.

Danuta Patalas
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
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Objaśnienia
do Autopoprawek wprowadzonych do Projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2019-2027.
W Uchwale Nr III/33/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 20.12.2018w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2019-2027
Wprowadzam następujące autopoprawki:
1.W Załączniku Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019 – 2027
dostosowano dane do autopoprawek wniesionych do Projektu Uchwały budżetowej na 2019
rok:
W 2019 roku:
- Dochody ogółem
w tym
- dochody majątkowe

kwotę
zastępuje się kwotą

83 951 128,00
84 499 179,00

kwotę
zastępuje się kwotą

3 425 328,00
3 973 379,00

w tym:
-z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
kwotę
1 419 328,00
zastępuje się kwotą
1 967 381,00
- Wydatki ogółem

kwotę
zastępuje się kwotą

- wydatki bieżące

kwotę
zastępuje się kwotą

78 475 047,00
78 537 747,00

- wydatki majątkowe

kwotę
zastępuje się kwotą

3 976 081,00
7 111 081,00

- Wynik budżetu

82 451 128,00
85 648 828,00

przed zmianami wynosił /nadwyżka/
po zmianach wynosić będzie /deficyt/

- Wprowadza się wolne środki

w kwocie

1 500 000,00
1 149 649,00
1 949 649,00

- Rozchody budżetu

kwotę
1 500 000,00
zastępuje się kwotą
800 000,00
w tym: Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych– kolumna 5.1
kwotę
1 500 000,00
zastępuje się kwotą
800 000,00
w związku z niewyemitowaniem w roku 2018 obligacji na wartość 700 000 -Uchwała
Nr III/31/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie:
uchylenia uchwały Nr XLIII/395/18 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie emisji
obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu .
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-Nadwyżka operacyjna -Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi –
kolumna 8.1
kwotę
2 050 753,00
zastępuje się kwotą
1 988 053,00
2. W załączniku Nr 2 do Projektu Uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019 – 2027
„Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące autopoprawki:
Do „Wykazu przedsięwzięć” wprowadza się przedsięwzięcie: „Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej w Gminie Wschowa” w latach 2016 – 2019”.
Łączne nakłady na zadaniu w latach 2016-2019 wynosić będą
w tym:
- limit wydatków w roku 2019 –

9 788 099 zł
3 135 000 zł

3. W załączniku Nr 3 „Objaśnienia do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
W związku rezygnacją z emisji obligacji w 2018 r. na wartość 700 000zł.w roku 2019
przewiduje się wykup papierów wartościowych na wartość 800 000 zł.

Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa.
Wschowa, dnia 18 grudnia 2018

Konrad Antkowiak
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
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