Uchwała Nr XX/144/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/139/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia
28 czerwca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata
2016-2028.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), oraz
art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446) Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:
§1
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/139/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 czerwca
2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2016-2028
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu
terytorialnego powinna być, między innymi, realistyczna. W uchwalanych od 2014 roku
Wieloletnich Prognozach Finansowych Gminy Pasym główne parametry budżetowe lat
przyszłych (dochody, w tym: bieżące, wydatki, w tym: bieżące) były niezmienne i
odpowiadały analogicznym parametrom roku 2014. Wzrost ilości zadań nałożonych
przepisami prawa na Gminę, spowodował również wzrost realnych dochodów (o kwoty
dotacji z budżetu państwa na realizację nałożonych zadań). Wystarczy powiedzieć, że realne
dochody bieżące (i w ślad za tym wydatki bieżące) wzrosły z 15,5 mln zł w 2014 r. do prawie
21 mln zł w końcu czerwca 2016 r. Wprowadzenie w kwietniu 2016 r. do budżetu jedynie
realizacji programu „500+” spowodowało skokowy wzrost dochodów (i wydatków) o ponad 3
mln zł. W takiej sytuacji pozostawanie podstawowych parametrów budżetów lat przyszłych
na poziomie z roku 2014 prowadzi do wniosku o utracie przymiotu realistyczności
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym. Nadto, pozostawienie parametrów lat
przyszłych (głównie kolejnych dwóch lat po roku bieżącym) na poziomie tak znacznie
odbiegającym od realnego, prowadziłoby do pozornego zachwiania istotnych wskaźników
oceny prawidłowości WPF-u. Dlatego też zaszła konieczność urealnienia planowanych
wartości dotyczących lat przyszłych.

