ZARZĄDZENIE Nr 0050.108.2019
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA

z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletnie] Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata
2019 — 2028.
Na podstawie art. 226, art. 227,

art 229,

art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz
uchwaly Nr lille/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2018 roku
w sprawie Wieloletnie] Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019 - 2028
zarządzam:
5

Dokonać

zmian
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w
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2028 przyjętej uchwalą Nr III/6/2018 Rady Miejskiej Będzina
z dnia 13 grudnia 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
—

52
Uchwalić objaśnienia wartości Wieloletnie] Prognozy Finansowej miasta Będzina
na lata 2019 ~ 2028 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie miasta Będzina
na 2019 rok.
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Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
54

Zarzą dzenie wchodzi w z ycie z dniem podp san a
i

i

.

PRW mi;
kul/„s

:'

MIASTA

kilmilłlliwś'kl

UZASADNIENIE

1

.

Przyjęte niniejszym zarządzeniem zmiany są wynikiem dokonanych zmian
w budżecie miasta Będzina na rok 2019 wprowadzonych zarządzeniami
uchwałami w styczniu, lutym
marcu 2019 roku. Powyższą zmianą
i

i

doprowadza się do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019
— 2028 z uchwałą budżetową na koniec
kwartału 2019 roku w zakresie
I

dochodów. przychodów, wydatków rozchodów miasta.
i

Ja

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych
w Wieloletnie] Prognozie Finansowej miasta Będzina na lata 2019 — 2028

W Wieloletnie] Prognozie Finansowej miasta Będzina na lata 2019

—

2028

wprowadzone zmiany są wynikiem zmian w budżecie miasta Będzina na 2019 rok.
Różnica pomiędzy danymi wykazanymi w poprzedniej bleżacej wersjl WPF
i

jest wynikiem zmian z tytulu:
-

zwiększenia planu dochodów w sumie 0 kwotę 42976821 zl, w tym:
~

dotacje z budżetu państwa

.

dochody wlasne

—

—

480.81921

zl,

10171500 zl,

: subwencja —(-152766,00 zl),
-

zwiększenia planu wydatków w sumie 0 kwotę 42976821 zl, w tym:
-

wynagrodzenia składki od nich naliczone —(-114.922,00 zi),

-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych — 095096308 zl),

~

świadczenia na rzecz osób fizycznych

~

dotacje na zadania bieżące

i

—

—

43605329 zi,

9960000 zl,

› wydatki na programy finansowane z udzialem sr, zagr.— 0,00

zl,

- wydatki majątkowe — 10500000 zl.
Relacje wykazane w Wieloletnie] Prognozie Finansowej miasta Będzina
spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku.
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