ZARZĄDZENIE Nr 0050.386.2016

PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 30 września 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata
2016 – 2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi

zmianami) oraz 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

zarządzam:
§1
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Będzina

na lata 2016 – 2023 przyjętej uchwałą Nr XV/110/2015 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 16 grudnia 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§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 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE
1. Przyjęte niniejszym zarządzeniem zmiany są wynikiem dokonanych zmian
w budżecie miasta Będzina na rok 2016 wprowadzonych zarządzeniami

i uchwałami w lipcu, sierpniu i wrześniu 2016 roku. Powyższą zmianą

doprowadza się do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016
– 2023 z uchwałą budżetową na koniec III kwartału 2016 roku w zakresie
dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów miasta.

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 dochodów o kwotę 3.100.321,57 zł, w tym:


dotacje z budżetu państwa – 2.737.311,57 zł,



dochody na programy finansowane z udziałem środków zagr. –





dochody własne – 34.410,00 zł,
256.250,00 zł,

dochody majątkowe – 72.350,00 zł,

- zmniejszenia planu przychodów o kwotę 173.273,00 zł

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.927.048,57 zł, w tym:


wynagrodzenia i składki od nich naliczone – (-39.263,53 zł),



dotacje na zadania bieżące – 277.330,00 zł,






wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.059.474,82 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.699.755,28 zł,

wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagr. –
148.599,00 zł,

wydatki majątkowe – (-218.847,00 zł).

W planowanych rozchodach nie wprowadzono zmian.

Relacje wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Będzina

spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku.

