Projekt
druk sesyjny nr
............

UCHWAŁA NR …/…/19
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia ………… 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata
2020-2034.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 226, 227, 228, 229, 232 oraz art. 243
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy miasta Chełmży na lata
2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy miasta Chełmży w latach
2020-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chełmży do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały;
2) 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. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chełmży do przekazania uprawnień kierownikom
jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 pkt 2
uchwały.

§ 6. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Chełmży do składania Radzie Miejskiej informacji
o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 4 i § 5 uchwały przy półrocznym i rocznym
sprawozdaniu z wykonania budżetu.
§ 7. Traci moc uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata
2019-2034.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2020 roku.

UZASADNIENIE
do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 20202034.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła do systemu
finansów publicznych nowy element – Wieloletnią Prognozę Finansową jednostki samorządu
terytorialnego. Dla każdego roku objętego prognozą (dany rok budżetowy i 3 kolejne lata)
Wieloletnia Prognoza Finansowa musi określać co najmniej:
1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym
na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe
budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem
długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
7) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych
relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na
planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
Prognozę kwoty długu, stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządza
się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W naszym
przypadku zobowiązania planuje się zaciągnąć do 2034 roku.
Integralną częścią uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz
przedsięwzięć, który powinien być opracowany w formie załącznika zawierającego odrębnie
dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej
odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego
wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków
w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.
Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej organ stanowiący powinien
uchwalić nie później niż uchwałę budżetową. Wieloletnia Prognoza Finansowa nie może
zostać zatwierdzona później niż przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia 2020 roku.

