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UCHWAŁA NR XLIII/287/2022 
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO 

z dnia 20 lipca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto 
Wąbrzeźno na lata 2022-2032 

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Bydgoszczy uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale XXXVI/232/21 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2022-2032 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań 
na lata 2022-2032, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/244/22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 stycznia 
2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Wąbrzeźno na lata 2022-2032, Uchwałą Nr XXXVIII/253/22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2022 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na 
lata 2022-1032, Uchwałą Nr XL/263/22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2022 r. oraz Uchwałą Nr 
XLII/276/22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2022-2032 wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) załącznik Nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2022-2032 
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) załącznik Nr 2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2022-2032, 
Przedsięwzięcia WPF otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik Nr 3 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2022-2032, 
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik 
Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej w zakresie planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetu w roku 2022. 

W przedstawionym WPF: 

1. Zmienia się montaż finansowy dla zadania pn.„Przebudowa dróg na Os. Ptasim i Os. Owocowym 
w Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej po przeprowadzeniu postępowania 
przetargowego.Wartość zadania do realizacji na lata 2022-2024 stanowi kwotę 17.158.441,00 zł. W roku 
2022 wydatki stanowią 162.670,00 zł, w roku 2023 i 2024 wydatki planowane to 8.497.885,50 zł, w tym 
dofinansowanie 5.700.000,00 zł. 

2. Zmienia się wartość wydatków na drogi, w tym związanych z przebudową drogi Grabowa, Polna i Os. 
Robotnicze, gdzie wykonawca złożył wniosek o zwiększenie wartości wynagrodzenia za prace budowlane 
w związku z wzrostem cen spowodowanych inflacją i wojną w Ukrainie na kwotę 151.857,83 zł, w dwóch 
latach 2022 i 2023 w kwotach 75.528,92 zł i 75.928,91 zł i wykonaniem nowych zadań w 2022 r. na kwotę 
100.000,00 zł, w 2023 r. na kwotę 335.042,20 zł i zmniejszeniem planowanych wydatków na drogi w 2024 r. 
na kwotę 1.800.000,00 zł. 

3. Zmienia się wartość planowanych wydatków na budowę parkingów i chodników przez MZUK w 2022 
roku przez zwiększenie o kwotę 93.258,91 zł a w 2023 r. przez zmniejszenie o 70.000,00 zł. 

4. Zmienia się nazwa zadania związanego z budownictwem socjalnym na: budowę budynków socjalnych. 

5. Zadanie związane z termomodernizacją w zasobie komunalnym przesuwa się na lata 2025-2027. 

Zmiany z WPF odzwierciedlają zmiany ujęte w planowanej zmianie budżetu na 22.06.2022 r., w tym przede 
wszystkim zwiększa się wartość planowanych kwot na odsetki do kwoty 1.003.621,00 zł na spłaty rat odsetek. 
Taka konieczność wynika z decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która podnosi bazowe stopy procentowe 
powoduje wzrost oprocentowania kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. 
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