UCHWAŁA NR X/68/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015-2023.
Na podstawie art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia
(Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

2009 r.

o finansach

publicznych

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015-2023 zgodnie
z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa
w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mieszkowice w latach 2015-2018 zgodnie
z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Henryk Rzepczak
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]DGDQLD
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,QIRUPDFMDRVSHáQLHQLXZVNDĨQLNDVSáDW\]RERZLą]DĔRNUHĞORQHJRZDUWXVWDZ\SRXZ]JOĊGQLHQLX]RERZLą]DĔ]ZLą]NXZVSyáWZRU]RQHJRSU]H]MHGQRVWNĊVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJRRUD]SRXZ]JOĊGQLHQLXXVWDZRZ\FK
Z\áąF]HĔ]RVWDQLHDXWRPDW\F]QLHZ\JHQHURZDQDSU]H]DSOLNDFMĊZVND]DQąSU]H]0LQLVWUD)LQDQVyZRNWyUHMPRZDZXVWUR]SRU]ąG]HQLD0LQLVWUD)LQDQVyZ]GQLDVW\F]QLDUZVSUDZLHZLHOROHWQLHMSURJQR]\
ILQDQVRZHMMHGQRVWNLVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJR ']8SR]]SyĨQ]P $XWRPDW\F]QHZ\OLF]HQLDGDQ\FKQDSRGVWDZLHZDUWRĞFLKLVWRU\F]Q\FKLSURJQR]RZDQ\FKSU]H]MHGQRVWNĊVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJRGRW\F]ąZ
V]F]HJyOQRĞFLWDNĪHSR]LSR]\FML]VHNFMLQU
1DOHĪ\ZVND]DüMHGQą]QDVWĊSXMąF\FKSRGVWDZSUDZQ\FKDUWDXVWDUWDXVWDUWEXVWDZ\RNUHĞODMąFąSURFHGXUĊMDNąREMĊWDMHVWMHGQRVWNDVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJR
[SR]\FMHR]QDF]RQHV\PEROHPÄ[´VSRU]ąG]DVLĊQDRNUHVQDNWyU\]DFLąJQLĊWRRUD]SODQXMHVLĊ]DFLąJQąü]RERZLą]DQLDGáXĪQH SURJQR]DNZRW\GáXJX 2NUHVWHQQLHSRGOHJDZ\GáXĪHQLXZV\WXDFMLSODQRZDQLDZ\GDWNyZ]
W\WXáXQLHZ\PDJDOQ\FKSRUĊF]HĔLJZDUDQFML:SU]\SDGNXSODQRZDQLDZ\GDWNyZ]W\WXáXQLHZ\PDJDOQ\FKSRUĊF]HĔLJZDUDQFMLZRNUHVLHGáXĪV]\PQLĪRNUHVQDNWyU\]DFLąJQLĊWRRUD]SODQXMHVLĊ]DFLąJQąü]RERZLą]DQLDGáXĪQH
LQIRUPDFMĊRZ\GDWNDFK]W\WXáXQLHZ\PDJDOQ\FKSRUĊF]HĔLJZDUDQFMLZ\NUDF]DMąF\FKSR]DZVSRPQLDQ\RNUHVQDOHĪ\]DPLHĞFLüZREMDĞQLHQLDFKGRZLHOROHWQLHMSURJQR]\ILQDQVRZHM:SU]\SDGNXJG\NZRW\Z\GDWNyZ
Z\QLNDMąFH]OLPLWyZZ\GDWNyZQDSU]HGVLĊZ]LĊFLDZ\NUDF]DMąSR]DRNUHVSURJQR]\NZRW\GáXJXWRSR]\FMHR]QDF]RQHV\PEROHPÄ[´VSRU]ąG]DVLĊGRRVWDWQLHJRURNXQDNWyU\XVWDORQROLPLWZ\GDWNyZQDUHDOL]DFMĊSU]HGVLĊZ]LĊü
 3R]\FMHVHNFMLVąZ\ND]\ZDQHZ\áąF]QLHSU]H]MHGQRVWNLVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJRHPLWXMąFHREOLJDFMHSU]\FKRGRZH
 3R]\FMHVHNFMLZ\ND]XMąZ\áąF]QLHMHGQRVWNLREMĊWHSURFHGXUąZ\QLNDMąFą]DUWDOXEDUWEXVWDZ\
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Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr X/68/2015

Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 10 września 2015 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice
na lata 2015 – 2023
I. Wieloletnia prognoza finansowa
Planowane podstawowe wartości budżetu gminy na lata 2014 – 2016 dostosowane zostały do zmian
wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami burmistrza.
W latach 2015-2023 dokonano zmian w prognozowanych:
1) Dochodach budżetowych:
a) w 2015 roku planowane dochody ogółem 26.510.873,66 zł,
z tego:

-planowane dochody bieżące
w tym:

24.580.349,43 zł,

* planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych
2.422.284,00 zł,
* planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych
150.000,00 zł,
* planowane podatki

i opłaty
w tym podatek od nieruchomości
* planowana subwencja ogólna

8.249.508,00 zł,
4.736.570,00 zł,
7.778.728,00 zł,

* planowane dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 4.956.777,92 zł,

* planowane dochody majątkowe

1.930.524,23 zł,

w tym:

ze sprzedaży majątku
408.000,00 zł,
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.522.524,23 zł,
b) w 2016 roku planowane dochody
- dochody ogółem 25.594.579,00 zł,
- dochody bieżące 25.378.579,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2.514.300,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
153.000,00 zł,
- podatki i opłaty 8.627.338,00 zł,
w tym:
•
z podatku od nieruchomości 5.219.800,00 zł,
- z subwencji ogólnej 8.377.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.135.538,00 zł,
- dochody majątkowe ogółem ze sprzedaży majątku 190.000,00 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 26.000,00 zł,
c) w 2017 roku planowane dochody
- dochody ogółem
26.344.654,52 zł,
- dochody bieżące 26.139.270,52 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2.543.600,00 zł,
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- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
156.000,00 zł,
- podatki i opłaty 8.840.000,00 zł,
w tym:
•
z podatku od nieruchomości 5.349.500,00 zł,
- z subwencji ogólnej 8.586.400,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.263.900,00 zł,
- dochody majątkowe ogółem ze sprzedaży majątku 190.000,00 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 15.384,00 zł,
d) w 2018 roku planowane dochody
- dochody ogółem
27.118.784,00 zł,
- dochody bieżące 26.913.400,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2.607.200,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
159.000,00 zł,
- podatki i opłaty 9.060.000,00 zł,
w tym:
•
z podatku od nieruchomości 5.483.000,00 zł,
- z subwencji ogólnej 8.800.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.400.000,00 zł,
- dochody majątkowe ogółem ze sprzedaży majątku 190.000,00 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 15.384,00 zł,
e) w 2019 roku planowane dochody
- dochody ogółem
28.309.784,00 zł,
- dochody bieżące 28.104.400,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2.672.000,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
162.000,00 zł,
- podatki i opłaty 9.680.000,00 zł,
w tym:
•
z podatku od nieruchomości 5.900.000,00 zł,
- z subwencji ogólnej 9.020.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.535.000,00 zł,
- dochody majątkowe ogółem ze sprzedaży majątku 190.000,00 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 15.384,00 zł,
f) w 2020 roku planowane dochody
- dochody ogółem
29.085.784,00 zł,
- dochody bieżące 29.020.400,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2.736.000,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
165.000,00 zł,
- podatki i opłaty 9.920.000,00 zł,
w tym:
•
z podatku od nieruchomości 6.050.000,00 zł,
- z subwencji ogólnej 9.240.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.670.000,00 zł,
- dochody majątkowe ogółem ze sprzedaży majątku 50.000,00 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 15.384,00 zł,
g) w 2021 roku planowane dochody
- dochody ogółem
29.569.784,00 zł,
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- dochody bieżące 29.504.400,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2.805.000,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
168.000,00 zł,
- podatki i opłaty 10.170.000,00 zł,
w tym:
•
z podatku od nieruchomości 6.200.000,00 zł,
- z subwencji ogólnej 9.470.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.810.000,00 zł,
- dochody majątkowe ogółem ze sprzedaży majątku 50.000,00 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 15.384,00 zł,
h) w 2022 roku planowane dochody
- dochody ogółem
30.295.500,00 zł,
- dochody bieżące 30.230.000,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2.875.000,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
171.000,00 zł,
- podatki i opłaty 10.420.000,00 zł,
w tym:
•
z podatku od nieruchomości 6.300.000,00 zł,
- z subwencji ogólnej 9.700.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.950.000,00 zł,
- dochody majątkowe ogółem ze sprzedaży majątku 50.000,00 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 15.500,00 zł,
i) w 2023 roku planowane dochody
- dochody ogółem
30.435.000,00 zł,
- dochody bieżące 30.385.000,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2.946.000,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
174.000,00 zł,
- podatki i opłaty 10.680.000,00 zł,
w tym:
•
z podatku od nieruchomości 6.457.000,00 zł,
- z subwencji ogólnej 9.940.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6.099.000,00 zł,
- dochody majątkowe ogółem ze sprzedaży majątku 35.000,00 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 15.500,00 zł
2) Wydatkach budżetowych:
a) planowane wydatki w 2015 roku ogółem 28.894.195,66 zł,
z tego:
-planowane wydatki bieżące 24.423.802,66 zł,
z tego:
* poręczenia i gwarancje 16.856,00 zł
*planowane wydatki na obsługę długu 208.025,00 zł,
* planowane wydatki majątkowe 4.470.393,00 zł,
b) planowane wydatki w 2016 roku ogółem 24.763.867,00 zł,
z tego:
-planowane wydatki bieżące 22.668.290,66 zł,
z tego:
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* poręczenia i gwarancje 33.712,00 zł
*planowane wydatki na obsługę długu 220.000,00 zł,
* planowane wydatki majątkowe 2.095.577,00 zł,
c) planowane wydatki w 2017 roku ogółem 25.482.382,00 zł,
z tego:
-planowane wydatki bieżące 24.009.613,66 zł,
z tego:
*planowane wydatki na obsługę długu 220.000,00 zł,
* planowane wydatki majątkowe 1.472.769,00 zł,
d) planowane wydatki w 2018 roku ogółem 26.114.546,29 zł,
z tego:
-planowane wydatki bieżące 24.293.946,29 zł,
z tego:
*planowane wydatki na obsługę długu 210.000,00 zł,
* planowane wydatki majątkowe 1.820.600,00 zł,
e) planowane wydatki w 2019 roku ogółem 27.028.784,00 zł,
z tego:
-planowane wydatki bieżące 24.434.384,00 zł,
z tego:
*planowane wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł,
* planowane wydatki majątkowe 2.594.400,00 zł,
f) planowane wydatki w 2020 roku ogółem 27.844.784,00 zł,
z tego:
-planowane wydatki bieżące 24.825.384,00 zł,
z tego:
*planowane wydatki na obsługę długu 180.000,00 zł,
* planowane wydatki majątkowe 3.019.400,00 zł,
g) planowane wydatki w 2021 roku ogółem 28.319.784,00 zł,
z tego:
-planowane wydatki bieżące 25.325.384,00 zł,
z tego:
*planowane wydatki na obsługę długu 150.000,00 zł,
* planowane wydatki majątkowe 2.994.400,00 zł,
h) planowane wydatki w 2022 roku ogółem 29.212.178,00 zł,
z tego:
-planowane wydatki bieżące 26.212.178,00 zł,
z tego:
*planowane wydatki na obsługę długu 90.000,00 zł,
* planowane wydatki majątkowe 3.000.000,00 zł,
i) planowane wydatki w 2023 roku ogółem 29.835.000,00 zł,
z tego:
-planowane wydatki bieżące 27.760.000,00 zł,
z tego:
*planowane wydatki na obsługę długu 70.000,00 zł,
* planowane wydatki majątkowe 2.075.000,00 zł,
3) Planowany wynik finansowy budżetu gminy:
-w 2015 r. -2.383.322,.00 zł,
-w 2016 r.
830.712,00 zł,
-w 2017 r.
862.272,52 zł,
-w 2018 r. 1.004.237,71 zł,
-w 2019 r. 1.281.000,00 zł,
-w 2020 r. 1.241.000,00 zł,
-w 2021 r. 1.250.000,00 zł,
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-w 2022 r.
-w2023 r.

1.083.322,00 zł,
600.000,00 zł.

4) Przychody budżetu
- planowane w 2015 roku przychody 5.292.094,00 zł,
- planowane w 2016 roku przychody 800.000,00 zł.
5) Rozchody budżetu
-planowane rozchody w 2015 r.
-planowane rozchody w 2016 r.
- planowane rozchody w 2017 r.
-planowane rozchody w 2018 r.
- planowane rozchody w 2019 r.
- planowane rozchody w 2020 r.
- planowane rozchody w 2021 r.
- planowane rozchody w 2022 r.
- planowane rozchody w 2023 r.

2.908.772,00 zł,
1.630.712,00 zł,
862.272,52 zł,
1.004.237,71 zł,
1.281.000,00 zł,
1.241.000,00 zł,
1.250.000,00 zł,
1.083.322,00 zł,
600.000,00 zł.

6) Kwota długu wynosi w poszczególnych latach:
-2015 r.8.153.084,23 zł
-2016 r.7.321.832,23 zł
-2017 r.6.459.559,71 zł
-2018 r.5.455.322,00 zł
-2019 r.4.174.322,00 zł
-2020 r.2.933.322,00 zł
-2021 r.1.683.322,00 zł
-2022 r.600.000,00 zł
-2023 r.0,00 zł.
7) Wydatki zmniejszające dług:
- związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu
publicznego
w 2015 r. kwota 504,00 zł,
w 2016 r. kwota 540,00 zł.
8)Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:
1)Zwiększono wydatki majątkowe
”Budowa kanalizacji w m. Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach”
-w 2015 roku planowana kwot 2.259.052,00 zł powiększono o kwotę 800.543,00 zł,
-w 2016 roku planowana kwota 1.220.000,00 zł, powiększono o kwotę 72.500,00 zł;
2)Zwiększono wydatki bieżące
- „Dowozy uczniów do szkół Gminy Mieszkowice”
*w2016 r. o kwotę 300.000,00 zł,
*w 2017 r. o kwotę 300.000,00 zł;
3) Pomniejszono wydatki bieżące
„Dowozy uczniów do szkół Gminy Mieszkowice”
-w 2015 r. z 317.000,00 zł, na 290.107,00 zł pomniejszono o kwotę 26.893,00 zł.
4)Dokonano przesunięcia wydatków bieżących:
-na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obszarów położonych w obr. Zielin i Troszyn- zaopatrzenie w energię-lokalizacja
siłowni wiatrowych z 2015 roku na 2016 rok o kwotę 2.583,00 zł,
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-na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice-ustalenie nowych obszarów przeznaczonych
pod budowę siłowni wiatrowych z 2015 roku na 2016 rok kwotę 1.660,00 zł.
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