Uchwała Nr XLI/349/2017
Rady Miejskiej Będzina

z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/211/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia

21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Będzina na lata 2017 – 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 i 2 do uchwały Nr XXVIII/211/2016 Rady Miejskiej

Będzina z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Będzina na lata 2017–2028, poprzez nadanie mu treści jak w załączniku
Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwalić objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Będzina

na lata 2017 – 2028 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie miasta Będzina
na 2017 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 2017 wprowadzonych uchwałą Rady

Miejskiej Będzina we wrześniu 2017 roku. Powyższą zmianą doprowadza się
do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028

z uchwałą budżetową na koniec września 2017 roku w zakresie przychodów
i dochodów miasta.

2. Wprowadza się projekt Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej „Dzieląc

się i wspólnie ucząc siejemy ziarna naszej przyszłości” realizowany w Szkole
Podstawowej nr 10 w Będzinie w latach 2017 – 2019.

3. Wprowadza się projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej
„Droga do sukcesu poprzez edukację pozytywną” ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 13 w Będzinie
w latach 2017 – 2019.

4. Zwiększa się limit wydatków w 2017 roku w zadaniu „Zagłębiowski Park
Linearny – Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy
i Brynicy”.

5. Wprowadza się dwuletnie zadanie „Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką
Przemszą” i zwiększa się limit wydatków w latach 2017 -2018.

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Będzina na lata 2017 – 2028
W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Będzina na lata 2017 – 2028

wprowadzone zmiany są wynikiem zmian w budżecie miasta Będzina na 2017 rok.

Różnica pomiędzy danymi wykazanymi w poprzedniej i bieżącej wersji WPF

jest wynikiem zmian z tytułu:

- zmniejszenia planu przychodów o kwotę 96.900,00 zł
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 96.900,00 zł.

Wprowadza się do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017-2028 następujące zadania:

1.1.1.8 Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej „Dzieląc się i wspólnie ucząc
siejemy ziarna naszej przyszłości”
wydatki bieżące


Łączne nakłady finansowe – 51.427 zł



Limit na 2018 rok - 19.300 zł




Limit na 2017 rok - 11.700 zł

Limit na 2019 rok – 20.427 zł

1.1.1.9 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – Ponadnarodowa
mobilność kadry edukacji szkolnej „Droga do sukcesu poprzez edukację pozytywną”
wydatki bieżące


Łączne nakłady finansowe – 146.723 zł



Limit na 2018 rok - 105.323 zł




Limit na 2017 rok - 41.400 zł
Limit na 2019 rok – 0,00 zł

1.3.2.8 „Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą”
wydatki majątkowe


Łączne nakłady finansowe – 188.000 zł



Limit na 2018 rok - 100.000 zł



Limit na 2017 rok - 88.000 zł

Ponadto dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017-2028 w poniższym zadaniu:

1.3.2.4 „Zagłębiowski Park Linearny – Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny
rzek Przemszy i Brynicy”



Łączne nakłady finansowe – 3.928.000 zł
Limit na 2017 rok – 2.250.000 zł

Relacje wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Będzina spełniają

wymogi ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku.

