Uchwała Nr XXVIII/225/2016
Rady Miejskiej Będzina

z dnia 21 grudnia 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 – 2028.

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

roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870)
Rada Miejska Będzina
uchwala:
§1

Dokonać zmian w załączniku Nr 1 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 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwalić objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Będzina

na lata 2016 – 2028 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. Przyjęte niniejszą uchwałą zmiany są wynikiem dokonanych zmian

w budżecie miasta Będzina na rok 2016 wprowadzonych zarządzeniami

i uchwałami w październiku i listopadzie 2016 roku. Powyższą zmianą

doprowadza się do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016
– 2028 z uchwałą budżetową na koniec listopada 2016 roku w zakresie
dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów miasta.

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Będzina na lata 2016 – 2028

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Będzina na lata 2016 – 2028

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 5.393.962,48 zł, w tym:



dotacje z budżetu państwa – 5.335.914,48 zł,
dochody własne – 58.048,00 zł.

- zwiększenia planu przychodów o kwotę 2.204.420,00 zł

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.598.382,48 zł, w tym:


wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 588.548,00 zł,



dotacje na zadania bieżące – 268.937,00 zł,






wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.018.782,31 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.866.926,17 zł,
wydatki majątkowe – (-150.719,00 zł),

wydatki na obsługę długu – 5.908,00 zł.

W planowanych rozchodach nie wprowadzono zmian.

