UCHWAŁA NR XXXI/212/2017
RADY GMINY JAKUBÓW
z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Jakubów

uchwala,

co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/146/2016

Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2016 roku

pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jakubów na lata 2017-2022” wprowadza się
następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” Gminy Jakubów otrzymuje brzmienie
Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje
brzmienie Załącznika Nr 2.
3) Załącza się Objaśnienia do WPF stanowiące Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Domański

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/212/2017
Rady Gminy Jakubów
z dnia 20 listopada 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2022.
W WPF na lata 2017-2022 dokonuje się zmian wprowadzonych w związku z:
- Zarządzeniem Nr 156/2017 z dnia 23 października 2017 r. zwiększającym plan dochodów i wydatków
o 102 587,31 zł,
- Zarządzeniem Nr 160/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. zwiększającym plan dochodów i wydatków o 325 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Jakubów Nr XXXI/213/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku dokonującą :
1/ zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 581 zł,
2/ zmniejszenia planu wydatków o kwotę 291 419 zł,
3/zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 302 000 zł.
W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXI/146/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2016 roku
pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jakubów na lata 2017-2022” dokonuje się zmian polegających na:
w Prognozie na 2017 rok:
1) Zwiększa się plan dochodów ogółem o 113 493,31 zł, w tym:
a) dochodów bieżących o 116 603,31 zł, z czego:
- dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 3 557 zł,
- dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 109 203,31 zł,
2)

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 3 110 zł w tym;
a) zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży majątku o 277 000 zł,
b) zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 273 890 zł.

4) Zmniejsza się wydatki ogółem o 188 506,69 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki majątkowe o 273 610 zł,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu o 11 000 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o 85 103,31 zł,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o 37 104,90 zł,
- zwiększa się wydatki na funkcjonowanie organów jst o 46 000 zł.
5) Zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek o 302 000 zł.
6) Zmniejsza się kwotę długu na 31.12.2017 r. o 302 000 zł.
7) Zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem o 266 000 zł
8) Zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem o 10 000 zł

W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2016 roku pn.,,Wykaz
przedsięwzięć do WPF Gminy Jakubów” dokonuje się następujących zmian:
- w zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączy kanalizacyjnych w mc.
Jędrzejów Nowy i Jędrzejów Stary gm. Jakubów” zmniejsza się limit w 2017 r. o 277 000 zł, a zwiększa się limit
w 2018 r. o 277 000 zł,
- dodaje się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaziska, gmina Jakubów – wykonanie
chodnika dla pieszych” oraz zapisuje się limit ogółem 161 000 zł, w tym:
- w 2017 roku – 11 000 zł,
- w 2018 roku – 150 000 zł.
W wydatkach bieżących dodaje się zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg” zapisując środki:
- w 2017 roku – 10 000 zł,
- w 2018 roku – 40 000 zł.

W Prognozie na 2018 rok:
Zmniejsza się planowane spłaty rat pożyczek o 107 000 zł.

W Prognozie na 2019 rok:
Zmniejsza się planowane spłaty rat pożyczek o 100 000 zł.

W Prognozie na 2020 rok:
Zmniejsza się planowane spłaty rat pożyczek o 95 000 zł.

Przewodniczący Rady

(-) Krzysztof Domański

