Uchwała Nr XXII/176/2016
Rady Miejskiej Będzina

z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/110/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia

16 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Będzina na lata 2016 – 2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 późniejszymi zmianami)
Rada Miejska Będzina
uchwala:
§1

Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XV/110/2015 Rady Miejskiej

Będzina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Będzina na lata 2016–2023, poprzez nadanie im treści jak w załączniku
Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwalić objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Będzina

na lata 2016 – 2023 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie miasta Będzina
na 2016 rok.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
1. W związku z realizacją w latach 2016-2017 projektów „Będzińskie przedszkola

miejscem do wszechstronnego rozwoju młodych mieszkańców miasta” oraz
„e-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych” zachodzi konieczność

wprowadzenia tych zadań do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy

Finansowej. Zadania planowane są do realizacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

2. Wprowadza się również do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy
Finansowej

zadanie

„Termomodernizacja

wraz

z

remontem

budynku

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Będzinie”. Inwestycja realizowana będzie
w latach 2016-2017.

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Będzina na lata 2016 – 2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Będzina na lata 2016 – 2023

wprowadzone zmiany są wynikiem zmian w budżecie miasta Będzina na 2016 rok.

Różnica pomiędzy danymi wykazanymi w poprzedniej i bieżącej wersji WPF

jest wynikiem zmian z tytułu:

- zwiększenia planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.

3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2016 – 2017.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w pozycji 1.1

wprowadzono nowe przedsięwzięcia w związku z realizacją projektów „Będzińskie
przedszkola miejscem do wszechstronnego rozwoju młodych mieszkańców miasta”

oraz „e-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych” w ramach Regionalnego
Programu

Operacyjnego

Województwa

Śląskiego

na

lata

2014

–

2020,

wprowadzono również w pozycji 1.3 zadanie „Termomodernizacja wraz remontem
budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Będzinie”.

W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć zwiększył się limit

wydatków w latach 2016 – 2017:


w pozycji 1.1 o kwotę 366.584 zł w 2016 roku, a o kwotę 1.449.603 zł



w pozycji 1.3 o kwotę 550.000 zł w 2016 roku, a o kwotę 940.000 zł

w 2017 roku,
w 2017 roku.

Relacje wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Będzina

spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku.

