Projekt
UCHWAŁA NR VIII/

/2019

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia........ maja 2019 r.

IV/16/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
o zmianie Uchwały Nr

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w
Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/16/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały,
2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały,
3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Sporządziła: E. Rajewska
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/ /2019
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia..... maja 2019 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI

W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2019 - 2022
Zmiana uchwały spowodowana jest dokonanymi zmianami budżetu gminy na 2019 rok w
zakresie dochodów i wydatków Gminy Żychlin.
Dokonano również zmian w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały - wykaz przedsięwzięć do
WPF, poprzez wprowadzenie wydatków na realizację projektu „Ochrona powietrza w Gminie
Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszalnych i uży
teczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódz
kiego na lata 2014 - 2020, w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego.
Projekt realizowany będzie w latach 2019 - 2020.
W roku bieżącym wydatki zabezpieczono w kwocie 12.300 zł, kwota dofinansowania
8.500zł.
W roku 2020 plan wydatków ustalono w wysokości 2.339.602,47 zł, plan dochodów ustalono
w kwocie 2.083.226,73 zł.

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2019 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę
44.757.692,79 zł, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę 44.286.412,79 zł, z której:
- dochody majątkowe to kwota 471.280,00 zł, z której:
• dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzia
łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota to kwo
ta 190.747,00 zł

WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2019 po zmianach wynoszą 47.090.418,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące to kwota 44.076.945,79 zł, z której:

1

wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udzia
łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota to
kwota 56.023,17 zł,
wydatki majątkowe uchwalono w wysokości 3.013.473 zł, z której:
•
wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwo
ta to kwota 1.480.000 zł
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości
2.332.726 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek za
ciągniętych na rynku krajowym w wysokości 2.332.726 zł.

•

Indywidualne wskaźniki zadłużenia

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jed
nostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na
rok 2019 wynosi 2,70 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jed
nostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadają
cych na rok 2019 wynosi 2,70 %.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po
mniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla roku 2019 wynosi

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) dla roku
2019 wynosi 6,54 %.

Zbigniew Gałązka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
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UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR VIII/

/2019

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia....... maja 2019 r.

Zmiana uchwały spowodowana jest dokonanymi zmianami budżetu gminy na 2019 rok w za
kresie dochodów i wydatków Gminy Żychlin.

Dokonano również zmian w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały - wykaz przedsięwzięć do
WPF, poprzez wprowadzenie wydatków na realizację projektu „Ochrona powietrza w Gminie
Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszalnych i uży
teczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódz
kiego na lata 2014 - 2020, w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego.
Projekt realizowany będzie w latach 2019 - 2020.
W roku bieżącym wydatki zabezpieczono w kwocie 12.300 zł, kwota dofinansowania 8.500 zł.
W roku 2020 plan wydatków ustalono w wysokości 2.339.602,47 zł, plan dochodów ustalono
w kwocie 2.083.226,73 zł.
z uP*y^^MISTRZA
Zbigniew Gałązka
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