UCHWAŁA NR XXXII/ 222 /2017
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo
na lata 2017 – 2031
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2 i 6, art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)
Rada Miejska w Miłakowie
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłakowo na lata 2017–2031 wraz z prognozą kwoty długu
i spłatą zobowiązań na lata 2017–2031, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3.
1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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.
§ 4.
1. Upoważnia Burmistrza do:
1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania
zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku nr 2,
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, 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.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Michał Boczulak

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXII/ 222 /2017
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 21 lipca 2017 r.
Dokonane zmiany w WPF-ie są spójne z uchwałą w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 i dotyczą
one wartości zbiorczych określonych w załączniku Nr 1 do uchwały w następującym zakresie:


w wierszu 2017 rok

1. Dochody ogółem zmniejsza się w kwocie -110.477,00 zł z tego:
a. dochody bieżące – zwiększa się o kwotę + 80.000,00 zł
b. dochody majątkowe – zmniejsza się o kwotę -190.477,00 zł
2. Wydatki ogółem zwiększa się w kwocie + 80.000,00 zł z tego:
a. wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę - 3.654,60 zł
b. wydatki majątkowi – zwiększa się o kwotę +83.654,60 zł
3. Deficyt zwiększa się w kwocie 190.477,00 zł
4. Przychody zwiększa się w kwocie 190.477,00 zł


w wierszu 2018 rok

1. Dochody ogółem zwiększa się w kwocie + 190.477 zł z tego:
a. dochody majątkowe – zwiększa się o kwotę +190.477 zł
2. Rozchody zwiększa się w kwocie +190.477 zł.

