
UCHWAŁA NR ……… 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

 z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028 

 

               Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2013 r. poz. 594, zm. poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 230  ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146) 

uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII.313.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014 – 2028 z późniejszymi zmianami  wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE: 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Biała na lata 2014-2028 (WPF) zmieniona została w 

zarówno w części dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i wykazu przedsięwzięć. 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniona została w związku ze zmianami dokonanymi w 

budżecie roku 2014, tj. zwiększeniem i zmniejszeniem dochodów i wydatków budżetowych 

(szczegóły omówione zostały w uzasadnieniu dot. uchwały w sprawie zmian budżetu na 2014 r) 

oraz zwiększeniem rozchodów, tj. wcześniejszej spłaty kredytu.  

Zasada zapisana w wytycznych do WPF zmierzająca do zmniejszania długu przy pozyskaniu 

dodatkowych środków pojawiających się w budżecie (m.in. wypracowania dochodów powyżej 

zaplanowanej kwoty) została zastosowana. W związku z pojawieniem się środków od podatnika, 

w stosunku do którego toczy się postępowanie wyjaśniające środki w wysokości 200.960 zł 

przeznaczone zostały na spłatę kredytu co zmniejszy kwotę długu gminy Biała jak i zwiększy 

zdolność kredytową gminy na lata kolejne. W związku z wprowadzeniem spłaty kredytu 

dokonano korekty harmonogramu spłat kredytu w poszczególnych latach, co zmieniło również 

wielkości budżetów w latach następnych.  

Wieloletnia Prognoza Finansowa skorygowana została również o aktualne dane wynikające z 

opracowania projektu WPF gminy Biała na lata 2015-2028, która opracowana została wg 

wytycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów do opracowania tych dokumentów na 

rok 2015. Zmiany to gwarantują kompatybilność WPF na lata 2014-2028 z WPF na lata 2015-

2028, który to dokument zastąpi od 1 stycznia 2015 obecnie obowiązujący WPF. 

 

W zakresie przedsięwzięć wprowadzone zostały dwa zadania, na które gmina posiada 

dokumentację, a kosztorysy opracowane zostały w 2014 r., tj. 

1) budowa oświetlenia ulicznego na ulicach: Asnyka, Św.Kamila i Eichendorfa w Białej - koszt 

zadania wynosi 120.000 zł i planowany jest do realizacji w 2016 r. 

2) rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul.Oświęcimskiej w Białej - koszt zadania wynosi 

146.000 zł i planowany jest do realizacji w 2017 r. 

 

 

 

Biała, dnia 16.12.2014 r. 

Sporządziła: Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała 

 

 
 


