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UCHWAŁA NR XLIX/356/2018 

RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 22 lutego 2018 roku 

 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2018–2021 

 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) Rada Miasta 

Brzeziny postanawia: 

§ 1.  W Uchwale Nr XLVII/335/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2018–2021 wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brzeziny na lata 2018-2021 wraz z prognozą 

długu na lata 2018–2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) określa się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem  

nr 2 do niniejszej uchwały.     

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Miasta 

                                                                                                       Tadeusz Barucki 
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Objaśnienia  

do Uchwała Nr XLIX/356/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 22 utego 2018 roku  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2018-2021 

 

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2018 roku 

Po zmianach dochody ustalone na 2018 rok to kwota 55.001.044,62 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 

43.645.293,67 zł,  dochody majątkowe – 11.355.750,95 zł.  

W ramach dochodów bieżących w 2018 roku wyodrębniono kwotę  10.192.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę 150.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we 

wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwotę 8.022.475,00 zł – dochody  

z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości  4.950.000,00 zł,  kwotę 9.468.072,00 zł – dochody  

z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę  14.102.139,67 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.      

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.655.000,00 zł oraz 

dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 9.690.750,95 zł.  

 

Po zmianach wydatki ustalone na 2018 rok stanowią kwotę 55.321.182,30 zł, w tym wydatki bieżące -  kwota 

40.977.049,17 zł, wydatki majątkowe - kwota 14.344.133,13 zł.  

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 16.524.294,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia  

i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w 2017 roku (Rozdział 75022 – 

Rady Miast  i Rozdział 75023 – Urzędy Miast) w kwocie 3.665.576,00 zł. 

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku kształtują się następująco wydatki 

bieżące – 156.869,97 zł, wydatki majątkowe – 25.000,00 zł.  

W ramach wydatków majątkowych w 2018 roku wyodrębniono: wydatki inwestycyjne kontynuowane – 

6.778.558,93 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 6.235.667,00 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 

1.029.907,20 zł. 

 

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu. 

Dług gminy na koniec 2018 roku będzie wynosił 14.481.674,47 zł co daje 26,33 % planowanych dochodów, 

natomiast dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 

6,19%, a planowany – 4,04%.  

 

Zmiany w Przedsięwzięciach. 

Do pkt „programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)” wprowadzono następujące zmiany: 

 wydatki bieżące: 

  „Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny”. Limit wydatków 

bieżących na lata 2018-2019 stanowi kwotę 150.000,00 zł, z tego na rok 2018 – 45.000,00 zł, na rok 

2019 – 105.000,00 zł. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych ze 

zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny.  

Zmiana kwot w poszczególnych latach związana jest z przyjętym do procedury wyboru wykonawcy 


