Materiały pomocnicze
UCHWAŁA Nr XXIII/204/2013
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nekla na
lata 2013 – 2021.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.
zm.) oraz art. 226, 227, 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8
oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada
Miejska Gminy Nekla uchwala, co następuje:
§1

W uchwale Nr XXI/170/2012 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 20
grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Nekla na lata 2013 – 2021 zmienionej:
Uchwałą Nr XXII/183/2013 Rady z dnia 7 lutego 2013r,
wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w załączniku nr 1 stanowiącym
dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik
budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania
spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 3 stanowiący wieloletnie przedsięwzięcia finansowe
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXIII/ 204/2013
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nekla na
lata 2013-2021
Dostosowano dane do projektu zmian w budżecie Gminy Nekla na rok 2013 r.
Zmiana WPF wynika przede wszystkim ze zmian w przepisach dotyczących
zasad sporządzania WPF:
- Zmiana ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) w
tym:
 wykreślono z definicji przedsięwzięć (art.226 ust. 4 ustawy) umowy,
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – zgodnie ze
znowelizowanym art. 226 ustawy o finansach publicznych umowy te nie
stanowią przedsięwzięć, o których mowa w załączniku nr 3 do uchwały,
 zmiana art. 227 ufp dotyczy zmiany okresu na jaki sporządzany jest WPF:
przed zmianą sporządzano go na okres na jaki zaciągnięto zobowiązania
wynikające np. z umów wieloletnich lub zaciągnięto dług. Po zmianie
ustawy WPF sporządza się na okres roku i 3 kolejnych lat. Natomiast
prognozę długu, która stanowi część WPF sporządza się na okres, na jaki
zaciągnięto zobowiązania – w przypadku Gminy Nekla jest to rok 2021.
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013 r. Dz. U. poz. 86 –
określające wzór WPF
Zakres danych do WPF uległ znacznemu rozszerzeniu poprzez np.:
wyszczególnienie źródeł dochodów w podziale na podatki i opłaty, podatek od
nieruchomości, udziały w podatkach PIT, CIT.
W wydatkach majątkowych należało dokonać podziału na wydatki nowe oraz
kontynuowane.
Zgodnie ze wzorem określającym zakres danych w załączniku o
przedsięwzięciach, wykazuje się jedynie nazwę i cel programu, bez
wyszczególniania zadań wchodzących w skład programu.

