
UCHWAŁA NR  XXXIII/253/2013
Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta Janikowo na lata 2013–2025

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 
roku, poz. 885, poz. 938) uchwala się, co następuje:

W uchwale  Nr  XXIII/169/2012  Rady  Miejskiej  w  Janikowie  z  dnia  28  grudnia  2012  roku 
w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy i  Miasta  Janikowo na  lata 
2013-2025, zmienionej:

1. Uchwałą Nr XXIV/171/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2013 roku,
2. Uchwałą Nr XXV/185/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013 roku,
3. Uchwałą Nr XXVIII/207/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 czerwca 2013 roku,
4. Uchwałą Nr XXIX/214/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 lipca 2013 roku,
5. Uchwałą Nr XXX/222/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 września 2013 roku,
6. Zarządzeniem Nr 52/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 września 2013 

roku,
7. Uchwałą Nr XXXI/228/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 października 2013 

roku,
8. Uchwałą Nr XXXII/236/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 listopada 2013 roku

wprowadzić następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy  Janikowo  na  lata  2013–2025  otrzymuje  brzmienie  zgodnie  z  załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy  Janikowo  na  lata  2013–2025,  określający  wykaz  przedsięwzięć  otrzymuje  brzmienie 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                              PRZEWODNICZĄCY



                          Rady Miejskie w Janikowie 
                           Roman Jaszcz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIII/253/2013
 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Janikowo na lata 2013–2025

      
Zmiany dotyczą kwot planowanych wydatków na realizację następujących przedsięwzięć 

ujętych  w WPF:

W zakresie wydatków majątkowych:

- zmniejszenie o kwotę 47 784,00 zł planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Budowa 
stałego targowiska miejskiego w Janikowie”
- zmniejszenie o kwotę 66 050,00 zł planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Budowa 
i modernizacja dróg gminnych”,
- zmniejszenie o kwotę 15 124,00 zł planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w gminie Janikowo”,
- zmniejszenie o kwotę 3 629,00 zł planowanych wydatków na modernizację sali gimnastycznej 
przy Gimnazjum w Janikowie,
- zmniejszenie o kwotę 1 924,00 zł zaplanowanych wydatków na współfinansowanie zadania pn. 
„Realizacja  systemu  innowacyjnej  edukacji  w  województwie  kujawsko-pomorskim  poprzez 
zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

Planowane na rok 2013 dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
wynoszą:
- dochody ogółem – 43 505 736,79 zł,
- wydatki ogółem –  41 651 760,43 zł.
Planowana  nadwyżka  budżetowa  nie  ulega  zmianie  i  stanowi  kwotę  1 853 976,36  zł,  którą 
zamierza się przeznaczyć na częściowe  pokrycie spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych 
przez gminę pożyczek i kredytów.

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY
           Rady Miejskie w Janikowie 

           Roman Jaszcz



OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXXIII/253/2013
 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Janikowo na lata 2013–2025

Niniejsza uchwała określa zmiany do zapisów ujętych w Uchwale Nr XXXII/236/2013 Rady Miejskiej 
w  Janikowie  z  dnia  28  listopada  2013  roku  w  sprawie  zmian  w  uchwale  w  sprawie  uchwalenia  
Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy i  Miasta  Janikowo  na  lata  2013–2025  i  obejmuje  zmiany 
w budżecie Gminy  i Miasta Janikowo na rok 2013 wprowadzone Zarządzeniem Nr 79/2013 Burmistrza 
Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 grudnia 2013 roku i Nr 83/2013 z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie  
zmian w budżecie. 

Korekty dotyczą następujących pozycji WPF:

- Dochody ogółem – zmniejszenie o kwotę 1 236 064,40 zł, w tym:
- dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 1 750 764,40 zł,
- dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 514 700,00 zł.

Zwiększenie w zakresie dochodów majątkowych dotyczy wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności nieruchomości – 514 200,00 zł   i wpływów uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych 
– 500,00 zł.

- Wydatki ogółem – zmniejszenie o kwotę 1 236 064,40 zł, w tym:
- wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 1 035 976,50 zł,
- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 200 087,90 zł.

Zmniejszenia w zakresie planowanych wydatków bieżących dotyczą między innymi:
- wydatków na obsługę długu – o kwotę 48 000,00 zł,
- wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych – o kwotę 355 037,83 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań jednostek budżetowych – o kwotę 489 585,53 zł. 
Planowane na rok 2013 dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą:
- dochody ogółem – 43 505 736,79 zł,
- wydatki ogółem –  41 651 760,43 zł.
W związku podpisaniem w dniu 20 grudnia 2013 roku umowy na zaciągnięty w Piastowskim Banku 
Spółdzielczym w Janikowie kredyt  na spłatę  wcześniej  zaciągniętych pożyczek i  kredytów w kwocie 
3 000 000,00  zł,  dokonano korekty zgodnie  z  harmonogramem spłat  rat  kapitałowych i  odsetek  oraz 
zaktualizowano kwotę długu do roku 2025.
Planowana nadwyżka budżetowa nie ulega zmianie i stanowi kwotę 1 853 976,36 zł, którą  zamierza się 
przeznaczyć na częściowe  pokrycie spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez gminę pożyczek  
i kredytów.

                                                                                             PRZEWODNICZĄCY
           Rady Miejskie w Janikowie 

     Roman Jaszcz


