UCHWAŁA NR 0007.28.2014
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 20142017
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska
w Tuliszkowie uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 0007.59.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 20142017, zmienioną:
- Uchwałą Nr 0007.9.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 7 lutego 2014r.,
- Uchwałą Nr 0007.23.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 kwietnia 2014r., wprowadza się
następujące zmiany:
1. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się następujących zmian:
- w wierszu 2014 roku, w kolumnie 1 : „dochody ogółem” kwotę 29 304 598,47 zł, zastępuje się
kwotą 29 442 885,85 zł,
- w wierszu 2014 roku , kolumnie 1.1. : „dochody bieżące” kwotę 29 078 482,47 zł, zastępuje się
kwotą 29 216 769,85 zł,
- w wierszu 2014 roku, kolumnie 1.1.5.: „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele
bieżące” kwotę 5 281 744,47 zł, zastępuje się kwotą 5 329 595,85 zł,
- w wierszu 2014 roku, w kolumnie 2. : „Wydatki ogółem” kwotę 30 500 552,90 zł, zastępuje się
kwotą 30 638 840,28 zł,
- w wierszu 2014 roku, w kolumnie 2.1 : „Wydatki bieżące” kwotę 26 964 198,41 zł, zastępuje się
kwotą 27 178 476,79 zł,
- w wierszu 2014 roku, w kolumnie 2.2 : „Wydatki majątkowe” kwotę 3 536 354,49 zł, zastępuje
się kwotą 3 460 463,49 zł,
- w wierszu 2014 roku, w kolumnie 8.1 : „Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami
bieżącymi’ kwotę 2 114 284,06 zł, zastępuje się kwotą 2 038293,06 zł,
- w wierszu 2014 roku, w kolumnie 8.2 : „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi
o środki, a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o wydatki” kwotę 3 045 194,49 zł, zastępuje się
kwotą 2 969 203,49 zł,
- w wierszu 2014 roku, w kolumnie 9.1 : „Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań,
o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych
wyłączeń przypadających na dany rok” wskaźnik 5,50 %, zastępuje się wskaźnikiem 5,47%,
- w wierszu 2014 roku, w kolumnie 9.2: „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań,
o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń przypadających na dany rok” wskaźnik 4,55% , zastępuje się wskaźnikiem 4,53%,
- w wierszu 2014 roku, w kolumnie 9.4: „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań,
o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń przypadających na dany rok” wskaźnik 4,55%, zastępuje się wskaźnikiem 4,53 %,

Id: 2C3C4C38-41B5-441D-BFEA-B5A408107A74. Podpisany

Strona 1

- wierszu 2014 roku, w kolumnie 9.5. : „Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody
ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla
danego roku (wskaźnik jednoroczny)” wskaźnik 7,28 %, zastępuje się wskaźnikiem 6,99%,
- w wierszu 2015 roku, w kolumnie 9.6: „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan
3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią
arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ” wskaźnik 7,10 %, zastępuje się wskaźnikiem 7,00 %,
- w wierszu 2016 roku, w kolumnie 9.6: „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan
3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią
arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ” wskaźnik 7,08 %, zastępuje się wskaźnikiem 6,99 %,
- w wierszu 2017 roku, w kolumnie 9.6: „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan
3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią
arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ” wskaźnik 7,35 %, zastępuje się wskaźnikiem 7,26 %,
- w wierszu 2015 roku, w kolumnie 9.6.1: „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną
z 3 poprzednich lat)” wskaźnik 8,03 %, zastępuje się wskaźnikiem 7,93%,
- w wierszu 2016 roku, w kolumnie 9.6.1: „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną
z 3 poprzednich lat)” wskaźnik 8,01 %, zastępuje się wskaźnikiem 7,92%,
- w wierszu 2017 roku, w kolumnie 9.6.1: „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną
z 3 poprzednich lat)” wskaźnik 7,35 %, zastępuje się wskaźnikiem 7,26%,
- w wierszu 2014 roku, w kolumnie 11.1: „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i na składki od nich
naliczane” kwotę 13 788 176,64 zł, zastępuje się kwotą 13 850 788,38 zł,
- wierszu 2014 roku, w kolumnie 11.2: „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki
samorządu terytorialnego” kwotę 2 694 926,00 zł, zastępuje się kwotą 2 699 060,00 zł,
- w wierszu 2014 roku, w kolumnie 11.3: „Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy” kwotę
967 354,50 zł, zastępuje się kwotą 1 021 936,50 zł,
- w wierszu 2015 roku, w kolumnie 11.3: „Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy” kwotę
734 371,50 zł, zastępuje się kwotą 788 953,50 zł,
- w wierszu 2014 roku, w kolumnie 11.3.1 : „z tego: bieżące” kwotę 233 354,50 zł, zastępuje się
kwotą 287 936,50 zł,
- w wierszu 2015 roku, w kolumnie 11.3.1 : „z tego: bieżące” kwotę 299 371,50 zł, zastępuje się
kwotą 353 953,50 zł,
- w wierszu 2014 roku, w kolumnie 11.4.: „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę
1 775 344,00 zł, zastępuje się kwotą 1 728 344,00 zł,
- w wierszu 2014 roku, w kolumnie 11.5 : „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 1 526 010,49 zł,
zastępuje się kwotą 1 463 219,49 zł,
- wierszu 2014 roku, w kolumnie 11.6: „Wydatki majątkowe w formie dotacji” kwotę 200 000,00
zł, zastępuje się kwotą 223 800,00 zł,
- w wierszu 2014 roku, w kolumnie 12.4: „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” kwotę
1 724 254,49 zł, zastępuje się kwotą 1 413 976,45 zł,
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się następujących zmian:
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- w wierszu 1 „Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem” , w kolumnie „Łączne nakłady finansowe”
kwotę 1 731 326,00 zł, zastępuje się kwotą 1 840 490,00 zł,
- w wierszu 1 „Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem” , w kolumnie „Limit 2014” kwotę 967 354,50
zł, zastępuje się kwotą 1 021 936,50 zł,
- w wierszu 1 „Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem” , w kolumnie „Limit 2015” kwotę 734 371,50
zł, zastępuje się kwotą 788 953,50 zł,
- w wierszu 1 „Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem” , w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę
1 701 726,00 zł, zastępuje się kwotą 1 810 890,00 zł,
- w wierszu 1a „wydatki bieżące”, w kolumnie ‘Łączne nakłady finansowe” kwotę 532 726,00 zł,
zastępuje się kwotą 641 890,00 zł,
- w wierszu 1a „wydatki bieżące”, w kolumnie ‘Limit 2014” kwotę 233 354,50 zł, zastępuje się
kwotą 287 936,50 zł,
- w wierszu 1a „wydatki bieżące”, w kolumnie ‘Limit 2015” kwotę 299 371,50 zł, zastępuje się
kwotą 353 953,50 zł,
- w wierszu 1a „wydatki bieżące”, w kolumnie ‘Limit zobowiązań” kwotę 532 726,00 zł, zastępuje
się kwotą 641 890,00 zł,
- w wierszu 1. 3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt
1.1 i 1.2) z tego”, w kolumnie „łączne nakłady finansowe” kwotę 1701 326,00 zł, zastępuje się
kwotą 1 810 490,00 zł,
- w wierszu 1. 3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt
1.1 i 1.2) z tego”, w kolumnie „Limit 2014” kwotę 960 174,00 zł, zastępuje się kwotą 1 014 756,00
zł,
- w wierszu 1. 3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt
1.1 i 1.2) z tego”, w kolumnie „Limit 2015” kwotę 711 552,00 zł, zastępuje się kwotą 766 134,00
zł,
- w wierszu 1. 3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt
1.1 i 1.2) z tego”, w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 1 671 726,00 zł, zastępuje się kwotą
1 780 890,00 zł,
- w wierszu 1.3.1 „wydatki bieżące”, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę 502 726,00 zł,
zastępuje się kwotą 611 890,00 zl,
- w wierszu 1.3.1 „wydatki bieżące”, w kolumnie „Limit 2014” kwotę 226 174,00 zł, zastępuje się
kwotą 280 756,00 zł,
- w wierszu 1.3.1 „wydatki bieżące”, w kolumnie „Limit 2015” kwotę 276 552,00 zł, zastępuje się
kwotą 331 134,00 zł,
- w wierszu 1.3.1 „wydatki bieżące”, w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 502 726,00 zł,
zastępuje się kwotą 611 890,00 zł,
- w wierszu 1.3.1.2 w zadaniu bieżącym „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Tuliszków”, dokonuje się następujących
zmian: łączne nakłady finansowe wynoszą– 360 000,00 zł, limit na 2014 – 180 000,00 zł, limit na
2015 – 180 000,00 zł, limit zobowiązań – 360 000,00 zł,
3. Załącznik nr 1 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie załącznika
nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie załącznika
nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Tomasz Maćkowski
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Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2014 – 2017
Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata
2014 – 2017 stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analiz danych
dotyczących wykonania budżetu za rok 2011 i 2012. Plan dochodów i wydatków na koniec III
kwartału 2013 roku, a także realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za
III kwartały 2013 roku oraz projekt budżetu na 2014 rok. Do opracowania prognozy posłużyły
również założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek
samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów, które zostały zaktualizowane
w dniu 5 listopada 2013 roku.
Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2014 – 2017, a prognoza kwoty
długu sporządzona jest na okres na który zaciągnięto zobowiązania, czyli do momentu spłaty
ostatnich zobowiązań wynikających z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających
z prognozy długu tj. do 2022 roku.
W załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
i Miasta Tuliszków na lata 2014 – 2017 zostały przedstawione między innymi: prognozowane
dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie
prognozowanej nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu.
Zaplanowane dochody bieżące na 2014 rok są wyższe od dochodów bieżących planowanych za
III kwartały 2013 roku o 2,79 %. Pierwszym czynnikiem, który miał wpływ na wzrost dochodów
bieżących w 2014 roku jest zaplanowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
okres całego roku, a nie jak to miało miejsce w 2013 roku, czyli za okres 6 miesięcy. W 2014 roku
dochody z tego tytułu zaplanowano na kwotę 900 000,00 zł, natomiast w roku 2013 zaplanowano
na kwotę 400 000,00 zł. Do końca 2013 roku kwota 400 000,00 zł zostanie zweryfikowana do
kwoty 450 000,00 zł. Drugim czynnikiem, który miał wpływ na zwiększenie dochodów bieżących
w 2014 roku było przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuliszkowie w jednostkę budżetową pn. „Zakład Gospodarki
Komunalnej w Tuliszkowie”. W związku z powyższym przychody zakładu zostały wprowadzone
do dochodów budżetu, co spowodowało zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 388 850,00
zł. Dochody te dotyczą głównie wpływów z tytułu: dostarczania wody, odprowadzania
i oczyszczania ścieków, czynszów mieszkaniowych i użytkowych. Ponadto w 2013 roku
w dochodach bieżących zostały zaplanowane środki na realizację projektów przy udziale środków
unijnych w wysokości 762 828,96 zł, a w 2014 roku w wysokości 98 651,00 zł. Po zmniejszeniu
dochodów bieżących o środki europejskie zarówno w 2013 i 2014 roku, realnie wzrost dochodów
bieżących w stosunku do 2013 roku wyniesie 5,35%. Dochody bieżące w 2015 roku wyliczono
w następujący sposób. Dochody bieżące w 2014 roku zostały zmniejszone o środki z Unii
Europejskiej czyli o kwotę 98 651,00 zł i przeliczone przez wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych, który wynika z założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, dla roku
2015 wynosi 102,5%. W następnych latach założono wzrost dochodów bieżących do roku
poprzedniego o założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów dotyczące wskaźnika CPI indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, które wynoszą: 102,5 % na lata 2016 -2017
oraz 102,4% na lata 2018 - 2022.
W dochodach majątkowych uwzględniono przede wszystkim wpływy z dochodów ze sprzedaży
majątku oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie
30 000,00 zł. Ponadto w dochodach majątkowych planowanych w 2014 roku, uwzględniono
dochody, z tytułu podpisanych umów na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 na które zostaną złożone wnioski o płatność do końca 2013 roku na
łączna kwotę 196 116,00 zł. Dotyczą one następujących projektów:
1. Projekt „Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Grzymiszewie i rewaloryzacja centrum miejscowości Grzymiszew” - etap II „Rewaloryzacja
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centrum miejscowości Grzymiszew”.
2. Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Nortowskiej i w obrębie stadionu
miejskiego w Tuliszkowie oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Krępa” etap I „Budowa
kanalizacji deszczowej w miejscowości Krępa”.
3. Projekt „Budowa placów zabaw na terenie gminy Tuliszków”.
4. Projekt „Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Tuliszków”.
Dla roku 2015 dochody majątkowe zostały zaplanowane w następujący sposób. Zaplanowano
dochody ze sprzedaży mienia oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo
własności w wysokości 22 000,00 zł. Następnie uwzględniono dochody z tytułu podpisanych
umów na dofinansowanie ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013, które zostały zaplanowane do realizacji w 2014 roku. Łączna kwota
dofinansowania wynosi 405 944,00 zł. Dotyczą one następujących zadań:
1. Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Nortowskiej i w obrębie stadionu
miejskiego w Tuliszkowie oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Krępa” , etap II
„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Nortowskiej i w obrębie stadionu miejskiego
w Tuliszkowie”
2. Projekt „Budowa placów zabaw na terenie gminy i miasta Tuliszków”
Dla lat 2016–2018 zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego
w prawo własności po 2 000,00 zł w każdym roku. W latach 2019-2022 dochodów majątkowych
nie zaplanowano.
Zaplanowane wydatki bieżące na 2014 rok są wyższe od wydatków bieżących planowanych za
III kwartały 2013 roku o 2,16 %. W wydatkach bieżących w 2014 roku zwiększą się wydatki na
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie
i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną
systemu, w związku ze świadczeniem tych usług przez gminę cały rok. W związku
z przekształceniem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Tuliszkowie koszty
samorządowego zakładu budżetowego stały się wydatkami bieżącymi budżetu i zostały
zaplanowane w ramach wydatków bieżących budżetu na kwotę 1 932 144,00 zł (w tym wydatki na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 020 819,00 zł) W wydatkach bieżących 2013 roku
zostały zaplanowane środki na realizację projektów przy udziale środków unijnych w wysokości
783 448,96 zł (w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 546 365,64 zł), a w
2014 roku w wysokości 98 651,00 zł (w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń 81 183,00 zł). Po zmniejszeniu wydatków bieżących o środki europejskie zarówno
w 2013 i 2014 roku, realnie wzrost wydatków bieżących w stosunku do 2013 roku wyniesie 4,98
%. Wydatki bieżące dla 2015 roku wyliczono w następujący sposób. Wydatki bieżące zaplanowane
na 2014 rok pomniejszone zostały o środki na projekty realizowane przy udziale środków unijnych
tj. o kwotę 98 651,00 zł i przeliczone przez wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, który dla roku
2015 wynosi 102,5 %. W następnych latach założono wzrost wydatków bieżących do roku
poprzedniego o założenia Ministerstwa Finansów dotyczące wskaźnika CPI - indeks wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych, które wynoszą: 102,5 % na lata 2016 -2017 oraz 102,4% na lata
2018 - 2022.
W wydatkach bieżących w 2014 roku zaplanowano również środki na spłatę potencjalnych
zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto,
Czysta Gmina” z/s w Kaliszu na zaciągnięcie pożyczki w celu sfinansowania budowy Zakładu
Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli staw” w Prażuchach Nowych
w kwocie 13 000,00 zł oraz kolejnych spłat potencjalnych zobowiązań w latach 2015 – 2017, które
dla roku 2015 wynosi 46 595,68 zł, dla roku 2016 wynosi również 46 595,68 zł i dla roku
2017 wynosi 31 525,21 zł. Poręczenie to zostało zaplanowane proporcjonalnie do udziałów gminy
w związku komunalnym. W roku 2014 zaplanowano również środki na potencjalną spłatę
poręczenia z tytułu zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie, przez Miejsko Gminny
Ośrodek Kultury w Tuliszkowie na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja zespołu dworsko
parkowego w Tuliszkowie – etap II” w kwocie 135 197,00 zł. Na realizację powyższego zadania
została przyznana pomoc finansowa ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów
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Wiejskich na lata 2007 – 2013.
W roku 2014 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 632 344,00 zł, zgodnie z projektem
uchwały budżetowej na 2014 rok. Szczegółowy opis poszczególnych wydatków majątkowych
znajduje się w uzasadnieniu do projektu budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2014 rok. W roku
2015 wydatki majątkowe zaplanowano do kwoty 1 118 538,00 zł, w roku 2016 do kwoty
1 269 580,00 zł, w roku 2017 do kwoty 1 274 819,00 zł, w roku 2018 do kwoty 1 299 174,00 zł,
w roku 2019 do kwoty 1 523 634,00 zł, w roku 2020 do kwoty 1 951 831,00 zł, w roku 2021 do
kwoty 1 980 195,00 zł i w roku 2022 do kwoty 2 239 959,00 zł. Kwoty zostały tak wyszacowane
aby gmina mogła w pierwszej kolejności zapewnić środki na zadania bieżące, przede wszystkim na
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obsługę długu publicznego oraz
zapewnienie możliwości spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Na 2014 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 696 882,00 zł, która w całości została
przeznaczona na spłatę długu publicznego. W latach 2015 - 2022 prognozuje się nadwyżki budżetu
w kwotach odpowiadających rozchodom budżetu tzn. że są one przeznaczone na spłatę długu.
Kwoty planowanych w 2014 roku do zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie
mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargów i wyłonieniu wykonawców na realizację zadań
inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku.
W rozchodach budżetu zaplanowano spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów w latach poprzednich (w tym na wyprzedzające finansowanie) oraz przewidzianych do
zaciągnięcia w 2014 roku pożyczek. Spłaty rat kapitałowych wynikają z harmonogramów spłat,
zgodnie z zawartymi umowami do 2022 roku.
W załączniku nr 2 do projektu uchwały wykazane zostało jedno przedsięwzięcie, a mianowicie
„Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Przedszkola w Tuliszkowie”. Celem tego
przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz
wyrównanie szans w dostępie do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych. Opracowanie
dokumentacji na realizację tego przedsięwzięcia nastąpiło w 2013 roku. Ogólny koszt realizacji
wyżej wymienionego przedsięwzięcia wyszacowano na kwotę 1 693 600,00 zł. Zakończenie
realizacji zadania ma nastąpić w 2015 roku. Limit zobowiązań organu wykonawczego do
zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji wyliczony został do wysokości 1 664 000,00 zł.
Ponadto informuje się, iż gmina nie ma podpisanych umów na realizację projektów związanych
z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, umów, których realizacja w roku budżetowym i w
latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz umów na
realizację innych programów, projektów lub zadań powyżej 1 roku.
Wieloletnia Prognoza finansowa wytycza politykę finansową Gminy i Miasta Tuliszków oraz
sprzyja racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi. Prognozując dane w Wieloletniej
Prognozie Finansowej starano się w sposób realny zaplanować dochody i wydatki bieżące budżetu
na poszczególne lata budżetowe, aby uzyskać jak najbardziej rzetelny i realny obraz możliwości
finansowych gminy.
Zmiana – Uchwała Nr 0007.9.2014 z dnia 7 lutego 2014 roku
Konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata
2014 – 2017, w związku ze zmianą budżetu gminy na 2014 rok, w tym zmianą wyniku budżetu –
nadwyżkę budżetu, zastąpiono deficytem oraz przychodów budżetu.
W zakresie danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej aktualizuje się wielkości
budżetowe w 2014 roku dokonane zmianami w budżecie gminy i miasta Zarządzeniem Nr
0050.1.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 20 stycznia 2014 roku oraz Uchwałą Nr
0007.8.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 7 lutego 2014 roku.
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 72 499,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 72 499,00
zł. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 394 835,43 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę
103 924,94 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1 290 910,49 zł.
Nadwyżkę budżetową zaplanowaną w kwocie 696 882,00 zł, zastępuje się deficytem budżetu
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w kwocie 625 454,43 zł. W związku z powyższym zwiększa się przychody budżetu o kwotę
1 322 336,43 zł. Wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na
kwotę 930 910,43 zł. Zwiększa się również przychody budżetu z tytułu pożyczek na wyprzedzające
finansowanie na realizację następujących zadań:
1) Rewaloryzacja centrum miejscowości Tuliszków kwota 177 000,00 zł,
2) Budowa boisk sportowych na terenie gminy Tuliszków kwota 214 426,00 zł.
W związku z powyższym kwota długu na koniec 2014 roku wyniesie 6 963 720,00 zł, w tym
pożyczki na wyprzedzające finansowanie podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
797 370,00 zł.
W zakresie dochodów bieżących zwiększa się dochody na realizację programów realizowanych
z udziałem środków unijnych o kwotę 39 121,00 zł, w tym środki unijne o kwotę 34 222,93 zł.
W zakresie wydatków bieżących zwiększa się wydatki na realizację programów realizowanych
z udziałem środków unijnych o kwotę 65 992,94 zł, w tym środki unijne 49 570,49 zł. Następnie
zwiększa się wydatki majątkowe na realizację projektów realizowanych z udziałem środków
unijnych o kwotę 960 910,49 zł, w tym środki unijne 398 533,66 zł. Są to następujące zadania:
- Wyposażenie świetlic wiejskich (świetlica w Ogorzelczynie i Smaszewie) – 10 928,00 zł,
- Rewaloryzacja centrum miejscowości Tuliszków – 588 444,05 zł
- Budowa boisk sportowych na terenie gminy Tuliszków – 361 538,44 zł.
Wyżej wymienione zadania realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013.
W zakresie wieloletnich przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie – zadanie bieżące „ Partnerstwo
lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin Powiatu Tureckiego” dofinansowanego w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014. Celem projektu
jest poprawa sytuacji gospodarczej na terenie powiatu tureckiego poprzez zapewnienie zdolności
partnerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć związanych z ożywieniem obszaru
gospodarczego. Planowana wartość zadania dla naszej gminy to 30 000,00 zł.
Zmiana – Uchwała Nr 0007.23.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku
Zmiana konieczna, w związku ze zmianą budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2014 rok, w tym
zmianą deficytu budżetu oraz przychodów budżetu. Ponadto wprowadza się przedsięwzięcia
finansowe dotyczące zadań bieżących w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu
Gminy i Miasta Tuliszków oraz dowozu uczniów do szkół.
W zakresie danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej aktualizuje się wielkości
budżetowe 2014 roku dokonane zmianami w budżecie gminy i miasta Uchwałą Nr 0007.16.2014
Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 14 marca 2014roku, Zarządzeniem Nr 0050.16.2014
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 31 marca 2014 roku, Uchwałą Nr 0007.22.2014 Rady
Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 720 399,47 zł, w tym dochody bieżące o kwotę
720 399,47 zł. W zakresie dochodów bieżących zmniejsza się dochody z tytułu subwencji ogólnej
o kwotę 286 792,00 zł, natomiast zwiększa dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na
cele bieżące o kwotę 1 007 191,47 zł.
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 290 899,47 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę
677 799,47 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 613 100,00 zł.
Następnie zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 570 500,00 zł, który zostanie sfinansowany
kredytem długoterminowym w kwocie 570 500,00 zł. Spłata powyższego kredytu następować
będzie w latach 2015 – 2021. W związku z powyższym wyniki budżetów w latach 2015 – 2021oraz
rozchody budżetów w latach 2015 – 2021 uległy zwiększeniu o spłaty rat kapitałowych z tytułu
planowanego do zaciągnięcia kredytu.
Dochody bieżące na finansowanie programów z udziałem środków unijnych zwiększone zostały
o kwotę 3 060,00 zł, w tym środki unijne 2 539,80 zł.
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W zakresie wieloletnich przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:
- zadanie bieżące „Dowóz uczniów do szkół” realizowane w latach 2014 – 2015 , planowana
wartość zadania 251 890,00 zł,
- zadanie bieżące „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Tuliszków” realizowane w latach 2014 – 2015,
planowana wartość zadania 250 836,00 zł.
Zmiana – Uchwała Nr 0007.28.2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku
W zakresie danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej aktualizuje się wielkości
budżetowe 2014 roku dokonane zmianami w budżecie gminy i miasta Zarządzeniem Nr
0050.27.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 19 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr
0050.32.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 4 czerwca 2014 roku oraz Uchwałą Nr
0007.27.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17 czerwca 2014 roku. 2014 roku.
Zwiększa dochody budżetu o kwotę 138 287,38 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 138 287,38
zł. W zakresie dochodów bieżących zwiększa się środki z tytułu dotacji i środków przeznaczonych
na cele bieżące o kwotę 47 851,38 zł.
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 138 287,38 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę
214 278,38 zł. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 75 991,00 zł.
Wydatki majątkowe na finansowanie programów z udziałem środków unijnych zmniejsza się
o kwotę 310 278,04 zł.
W zakresie wieloletnich przedsięwzięć dotyczących zadań bieżących zwiększa się wartość
zadania „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
z terenu Gminy i Miasta Tuliszków” o kwotę 109 164,00 zł.
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