
Autopoprawka z dnia 23 stycznia 2017 r. do projektu uchwały Rady Miasta Zgierza z dnia 

14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2017-2029 

W związku z autopoprawką z dnia 23 stycznia 2017 r. do projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2017 r. dokonuje się zmian: 

1. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa": 
1) w roku 2017: 

a) zwiększa się „Dochody ogółem", poz.: „1" o kwotę 899 941,28 zł i dokonuje się 
aktualizacji kwot; 

b) zwiększa się „Dochody bieżące", poz.: „1.1" o kwotę 899 941,28 zł i dokonuje się 
aktualizacji kwot; 

c) zwiększa się „Dochody bieżące w tym: podatki i opłaty", poz.: „1.1.3" o kwotę 
498 165,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot; 

d) zwiększa się „Dochody bieżące w tym: podatki i opłaty, w tym z podatku od 
nieruchomości ", poz.: „1.1.3.1" o kwotę 400 000,00 zł i dokonuje się aktualizacji 
kwot; 

e) zwiększa się „Dochody bieżące w tym: podatki i opłaty, w tym z podatku od 
nieruchomości ", poz.: „1.1.5" o kwotę 401 776,28 zł i dokonuje się aktualizacji 
kwot; 

f) zwiększa się „Wydatki ogółem", poz.: „2" o kwotę 1 411 591,28 zł i dokonuje się 
aktualizacji kwot; 

g) zwiększa się „Wydatki bieżące", poz.: „2.1"_ o kwotę 899 941,28 zł i dokonuje 
się aktualizacji kwot; 

h) zwiększa się „Wydatki majątkowe", poz.: „2.2" o kwotę 511 650,00 zł i dokonuje 
się aktualizacji kwot; 

i) ustala się deficyt budżetu miasta, poz. „3" w wysokości 497 311,15 zł, który 
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat 
ubiegłych; 

j) ustala się „Przychody budżetu", poz. „4" w wysokości 4 767 499,15 zł, z tytułu 
wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem na spłatę kredytów; 

k) ustala się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy", 
poz. „4.2" w wysokości 4 767 499,15 zł; 

1) aktualizuje się „ Relację zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa 
a art. 242 ustawy" poz. „8.2"; 

m) zwiększa się „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 
ustawy, w tym wydatki bieżące poz.: „11.3" i „11.3.1" o kwotę 30 000,00 zł 
i dokonuje się aktualizacji kwot; 

n) zwiększa się „Wydatki inwestycyjne kontynuowane", poz.: 11.5 o kwotę 
511 650,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot; 

o) zwiększa się o 401 776,28 zł „Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy", 

„12.1", w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, poz. „12.1.1"; 
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p) zwiększa się o 401 776,28 zł „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 
poz. „12.3", w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 
ustawy", poz. „12.3.1". 

2. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonuję się następujących zmian: 

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 
i 1.2), z tego: 

1.3.1 Wydatki bieżące 
1.3.1.8 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Plan miejscowy Piątkowska - Boczna -

Ciosnowska". 
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej 

i Geodezji. 
Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego. 

Okres realizacji projektu 2016-2017, 

łączne nakłady finansowe - 40 000,00 zł, 

limit wydatków na 2017 r. - 30 000,00 zł, 

limit zobowiązań - 30 000,00 zł. 

3. W załączniku Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej ( WPF) Gminy 
Miasto Zgierz na lata 2017-2029 ujętej w załączniku Nr 1" dokonuję się następujących 
zmian: 

- Dopisuje się informację o treści: 

„ Informuje się, że Gmina Miasto Zgierz jest poręczycielem: 

1) pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu 
w kwocie 1 241 538,06 zł na okres 10 lat co wpłynęło na zwiększenie kwot 
wykazywanych w poz. „2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji" dotyczącej wydatków 
bieżących w latach 2017-2026"; 

2) kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka 
z o.o. do roku 2038, czyli poza okres, na który Gmina Miasto Zgierz zaciągnęła kredyty -
rok 2029. 

Kwoty poręczeń po roku 2029 wynoszą: 

2030 r. 
2031 r. 
2032 r. 
2033 r. 
2034 r. 
2035 r. 
2036 r. 
2037 r. 

1.576.191,27 zł, 
1.618.085,71 zł 

923.729,84 zł, 
920.926,75 zł, 
940.062,63 zł, 
869.665,22 zł, 
668.917,50 zł, 
297.134,95 zł, 
53.201,76 zł." 
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- W projekcie uchwały zapis „PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ALBO SFINANSOWANIE 
DEFICYTU" otrzymuje brzmienie: 

W trakcie planowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Zgierza ustalone 
nadwyżki w latach 2018-2029 planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych wcześniej 
zobowiązań. 
W założeniach na wszystkie lata planuje się konstruowanie budżetów nadwyżkowych 
w celu zmniejszenia zadłużenia gminy. 
Na rok 2017 ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 497 311,15 zł, który zostanie 
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. 

- W projekcie uchwały zapis PRZYCHODY I ROZCHODY otrzymuje brzmienie: 

Planowane kwoty rozchodów wynikają z umów kredytowych. Planowane do zaciągnięcia 
przychody ustalane są w oparciu o wyliczany wynik finansowy budżetu i ustalane są 
każdorazowo w zależności od planowanych do realizacji przedsięwzięć. 
W 2017 planuje przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 
4 767 499,15 zł. 
W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania. 

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2017-2029 wynika z konieczności dostosowania 
zapisów WPF do projektu uchwały w sprawie uchwaleniu budżetu miasta Zgierza na rok 2017. 
W załączniku Nr 1 do niniejszej autopoprawki zmianie uległy dochody, wydatki, wynik 
finansowy oraz zaktualizowano wskaźniki dotyczące planowanej łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań i zadłużenia do dochodów ogółem w latach 2017-2029. 
Spełnione są wskaźniki spłaty wynikające z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp w roku 

W związku ze zmianami w załączniku Nr 1 i Nr 2 dokonuje się aktualizacji objaśnień 
w załączniku Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Miasto 
Zgierz na lata 2017-2029 ujętej w załączniku Nr 1" oraz „ Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć 
do WPF na lata 2017-2019 ujętego w załączniku Nr 2". 

UZASADNIENIE 

2017-2029. 




