Uchwała Nr XXV/190/2016
Rady Miejskiej Będzina

z dnia 21 września 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 2016-2018 projektu „Języki obce oraz

technologie informacyjne kluczem do nowoczesnego kształcenia obywateli
Europy” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach programu Erasmus+
zachodzi konieczność wprowadzenia tego zadania do wykazu przedsięwzięć

Wieloletniej Prognozy Finansowej. Program ten realizowany będzie przez
Szkołę Podstawową nr 1 w Będzinie.

2. Z uwagi na kontynuację prowadzonych dotychczas prac remontowych na

będzińskim zamku w celu zachowania tego zabytku w jak najlepszym stanie
technicznym

zachodzi

konieczność

rezygnacji

z

realizacji

zadania

„Kalejdoskop historii – trasa ekspozycyjna pod Wzgórzem Zamkowym
w Będzinie”.

3. Zmieniono limit wydatków na 2016 rok w projekcie Śląska Karta Usług

Publicznych – Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach

sektora publicznego, ponieważ zgodnie z umową wkład własny Miasta
Będzina powinien wynieść 3.767 zł.

4. Zmieniono limit wydatków na 2016 rok w projekcie „Termomodernizacja wraz
z remontem budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Będzinie” w związku
z zaliczeniem kosztów projektu w wysokości 35.000 zł do całości zadania.

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
(uchwała Rady Miejskiej Będzina, Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina).

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 – 2018.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w pozycji 1.1.1.3

wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z realizacją projektu „Języki obce
oraz technologie informacyjne kluczem do nowoczesnego kształcenia obywateli

Europy” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego
Wiedz, Edukacja, Rozwój w ramach programu Erasmus+.

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia zwiększył się limit

wydatków w latach 2016 – 2018:


w pozycji 1.1.1.3 o kwotę 24.043 zł w 2016 roku, a o kwotę 130.273 zł
w 2017 roku.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w pozycji 1.3.2.2

zmieniono limity wydatków w projekcie „Kalejdoskop historii – trasa ekspozycyjna
pod Wzgórzem Zamkowym w Będzinie” w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w pozycji 1.3.2.3

zmieniono limit wydatków na 2016 rok w projekcie Śląska Karta Usług Publicznych –
Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego.

W związku z wprowadzeniem zmian do przedsięwzięcia zwiększył się limit

wydatków:



w pozycji 1.3.2.3 o kwotę 1.915 zł w 2016 roku.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w pozycji 1.3.2.4

zmieniono limit wydatków na 2016 rok w projekcie „Termomodernizacja wraz
z remontem budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Będzinie” w związku
z zaliczeniem kosztów projektu do całości zadania.

W związku z wprowadzeniem zmian do przedsięwzięcia zwiększył się limit

wydatków:



w pozycji 1.3.2.4 o kwotę 35.000 zł w 2016 roku.

Relacje wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Będzina

spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku.

