ZARZĄDZENIE Nr 0050.434.2018
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 13 listopada 2018 roku
w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Będzina na lata 2019 – 2028.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 994) art. 230
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)
zarządzam :
§1
Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019 - 2028
w brzmieniu stanowiącym projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019 - 2028 wraz z załącznikami.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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PROJEKT
Uchwała Nr ………….
Rady Miejskiej Będzina
z dnia …………. 2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019 - 2028
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)
w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst
jednolity - Dz. U. z 2015 roku poz.92)
Rada Miejska Będzina
uchwala:
§1
Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Będzina na lata 2019 - 2028
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Będzin w latach
2019 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Upoważnia się Prezydenta Miasta Będzina do :
Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Przekazania

uprawnień

w

zakresie

zaciągania

zobowiązań,

określonych

w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek budżetowych realizujących
przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
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§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
§5
Traci moc uchwała Nr XLIV/385/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia
2017 roku wraz z jej zmianami.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019 – 2028.
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Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019 – 2028 Miasta Będzina
I. Wprowadzenie
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Będzina na lata 2019-2028 przedstawia
perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej
Miasta w latach przyszłych. Została przygotowana zgodnie z zapisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Celem tego opracowania jest określenie
możliwości finansowych w zakresie realizacji zarówno projektów i zadań
inwestycyjnych, będących przedsięwzięciami wieloletnimi, jak i w zakresie
obligatoryjnych wydatków bieżących, których realizacja determinowana jest zapisami
ustawowymi. Dzięki temu opracowaniu możliwe jest określenie kierunków rozwoju
miasta w perspektywie wieloletniej, co jednocześnie daje możliwość racjonalnego
planowania wydatków gminy.
Na Wieloletnią Prognozę Finansową składają się dwa dokumenty planistyczne:
1. wieloletnia prognoza finansowa przedstawiająca podstawowe wielkości
budżetu jednostki,
2. wykaz wieloletnich przedsięwzięć,
Wielkości wykazane dla roku 2019 są zgodne z projektem budżetu Miasta Będzina
w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kształtowania się
długu gminy, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2020
do 2028 roku są realistyczne, jednak oparte na przewidywaniach, a nie informacjach
pewnych.
Z uwagi na fakt, że w tak długim czasie wielkości makroekonomiczne, czy transfery
z Budżetu Państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych
prognoza może ulegać zmianom.
Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata
2019 – 2028 była analiza wykonania budżetu Miasta Będzina za trzy kwartały 2018
roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie analizy wpływów
i wydatków w roku 2017 i latach poprzednich.
W każdym roku prognozy strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak:
subwencje, podatki i opłaty lokalne, dotacje oraz udziały we wpływach z podatku
dochodowego. Ważnym składnikiem strony dochodowej ze względu na wpływ
na zachowanie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych
są dochody majątkowe związane ze sprzedażą mieszkań, gruntów czy budynków .
Jednakże w perspektywie do 2028 roku zaplanowano stopniowy spadek dochodów
z tego tytułu z uwagi na zmniejszającą się ilość możliwych do sprzedania
nieruchomości.
Po stronie wydatkowej uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane
z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być
wyższe niż dochody bieżące, a realizacja kolejnych budżetów wymagać będzie
podejmowania szeregu działań mających na celu dalszą racjonalizację wydatków
bieżących. Gmina Będzin w ostatnich latach skutecznie realizowała założenia
maksymalizowania poziomu salda operacyjnego. Jednocześnie, przez ostatnich 5 lat
nie powiększano zadłużenia gminy. Jednak w obliczu znacznego wzrostu
obligatoryjnych wydatków bieżących spowodowanego podwyżkami w wielu
obszarach (wynagrodzenia nauczycieli, energia elektryczna) oraz zdeterminowanego
zapisami ustawy spadku dochodów bieżących z tytułu opłat za użytkowanie
wieczyste, utrzymywanie salda operacyjnego na poziomie z lat poprzednich,
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w najbliższych latach prognozy wydaje się niemożliwe do zrealizowania. Dopiero
w kolejnych latach wraz z oczekiwanym wzrostem dochodów bieżących, przy
jednoczesnej dyscyplinie wydatkowej można oczekiwać sald operacyjnych na
wyższym poziomie. Jednocześnie, pomimo maksymalnie okrojonego zakresu
planowanych wydatków w roku 2019, w celu zbilansowania budżetu i pokrycia
deficytu konieczne jest zwiększenie zadłużenia gminy.
Ponadto należy podkreślić, że każdorazowo przy projektowaniu WPF ważną kwestią
jest wygospodarowanie jak największych środków na realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych. Przyjęta w roku 2019 wielkość tych wydatków jest zgodna
z projektem budżetu Miasta Będzin. W roku 2019 zaplanowano głównie takie
inwestycje, które wymagają kontynuacji oraz takie, które rokują refundację
poniesionych wydatków w kolejnych latach budżetowych. Gmina Będzin
każdorazowo aplikuje o środki zewnętrzne w celu zrefundowania możliwie
największej ilości poniesionych wydatków inwestycyjnych. Część z tych refundacji
została zaplanowana po stronie dochodowej już w roku 2019. Pozostałą kwotę
z dużą ostrożnością zaplanowano na rok 2020. W latach kolejnych prognozy
finansowej nie uwzględniono tych środków przyjmując zasadę, że będą one
wprowadzane do
budżetów z przeznaczeniem na kolejne inwestycje. Przy
planowaniu wydatków inwestycyjnych kierowano się zasadą, że każdorazowo
stanowią one wartość wynikową następującego równania: wydatki majątkowe =
dochody ogółem – wydatki bieżące – rozchody. Jednocześnie należy pamiętać, że
kwoty zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na wydatki majątkowe
muszą być wystarczające na pokrycie zobowiązań mających swoje odzwierciedlenie
w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Dzięki takiemu planowaniu kolejne budżety
wykazują nadwyżki i nie ma konieczności planowania przychodów z tytułu środków
zwrotnych. Dlatego należy uznać, że finansowanie kolejnych inwestycji kwotami
ponad środki własne gminy, w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową jest
determinowane wielkością pozyskanych środków zewnętrznych.
II. Założenia przyjęte do prognozy dochodów
Prognozując dochody budżetowe na lata 2019-2028 w większości stosowano zasadę
ostrożności kierując się realnymi informacjami. Prognoza została opracowana
w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży
majątku.
Do opracowania prognozy dochodów na rok 2019 wykorzystano dane z Ministerstwa
Finansów o wysokości subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz informacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura
Wyborczego o wysokości dotacji. Ponadto wykorzystano dane o wykonaniu
dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec trzeciego
kwartału 2018 roku i na tej podstawie oszacowano możliwe wyniki całoroczne.
Natomiast bazą wyjściową do opracowania prognozy dochodów na lata 2020-2028
był projekt budżetu gminy na rok 2019, a wzrost dochodów w latach następnych
zaplanowano głównie w obszarach, co do których obserwuje się realne wzrosty
w latach poprzednich. I tak:
1) w zakresie dochodów bieżących:
dochody z PIT:
- w latach 2020 – 2023 zaplanowano wzrost o łącznie 15 000 000,00 złotych,
co ma realne odzwierciedlenie w latach poprzednich,
- w latach 2024 – 2028 utrzymano poziom z roku 2023 ze względu na trudną
do oszacowania wielkość transferów w perspektywie długookresowej.
dochody z CIT:
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- w latach 2020 – 2023 ostrożnościowo zaplanowano wzrost o łącznie 400 000,00
złotych,
- w latach 2024 – 2028 utrzymano poziom z roku 2023 ze względu na trudną
do oszacowania wielkość transferów w perspektywie długookresowej.
podatki i opłaty lokalne:
- w latach 2020 - 2023 zaplanowano ostrożnościowo wzrost o 200 000,00 złotych
w każdym roku ze względu na możliwe decyzje Rady Gminy o podniesieniu
stawek podatku od nieruchomości; pozostałe opłaty lokalne utrzymano
na poziomie z roku bazowego.
subwencja:
- w latach 2020 – 2023 zaplanowano wzrost o łącznie 8 500 000,00 złotych,
co ma realne odzwierciedlenie w latach poprzednich,
- w latach 2024 – 2028 utrzymano poziom z roku 2023 ze względu na trudną
do oszacowania wielkość transferów w perspektywie długookresowej.
dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:
- w roku 2020 ze względu na fakt, że część dotacji jest wprowadzana do planu
dochodów w trakcie roku budżetowego, jako bazę przyjęto informację o kwotach
planowanych na 2019r. Takie same kwoty utrzymano w latach następnych
prognozy nie zmieniając jednocześnie kwot wydatków w zakresie wydatków
finansowanych dotacjami.
2) w zakresie dochodów majątkowych:
W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, poza rokiem bazowym i rokiem
2020 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku, które w perspektywie
długookresowej wykazują tendencję spadkową, ze względu na malejący zasób
gminy w odniesieniu do tych składników majątku. Prognozowanie wpływów ze
sprzedaży majątku stanowi najtrudniejszy element działań planistycznych, bowiem
możliwość oceny koniunktury na rynku nieruchomości jest bardzo ograniczona.
Prognozując
tę kategorię dochodów wzięto pod uwagę aktualnie kształtujące się ceny, popyt na
zbywane przez gminę nieruchomości oraz jak zaznaczono na wstępie ilość zasobów
gminnych w odniesieniu do tej kategorii mienia. Na rok 2019 gmina zaplanowała do
sprzedaży między innymi następujące nieruchomości, które częściowo stanowią
kontynuację sprzedaży nieruchomości, w stosunku do których przetargi zostały
zamknięte z wynikiem negatywnym w 2018r.:
1. nieruchomość zabudowana ul. 1 Maja o powierzchni 4723 m2
2. nieruchomość ul. Cieszkowskiego o powierzchni 3448 m2
3. nieruchomość ul. Cieszkowskiego o powierzchni 1 ha 2487 m2
4. nieruchomość ul. Podjazie o powierzchni 5646 m2 (zabudowa jednorodzinna)
5. nieruchomość ul. Cieszkowskiego o powierzchni 1 ha 2274 m2
6. nieruchomość ul. Cieszkowskiego o powierzchni 1 ha 6539 m2
7. nieruchomość ul. Siemońska o powierzchni 3735 m2
8. nieruchomość ul. Gzichowska o powierzchni ok. 2302 m2
9. nieruchomość ul. Krakowska o powierzchni 1156 m2
10. nieruchomość ul. Filtrowa o powierzchni 1120 m2
11. nieruchomość ul. Żeromskiego o powierzchni 2122 m2
Łączna wartość w/w nieruchomości wynosi ok. 5 500 000,00 zł. Ponadto planuje się
przeznaczyć do sprzedaży mieszkania o łącznej wartości ok. 900 000,00 zł. Wobec
powyższego w budżecie roku 2019 w dziale Gospodarka Mieszkaniowa
zaplanowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w łącznej kwocie

7

6 400 000,00 zł. Kwoty przyjęte do projektu budżetu na 2019 rok w odniesieniu
do wyników sprzedażowych za rok 2018 stanowią realną wartość do osiągnięcia.
Pozostałe dochody majątkowe, zgodnie z przyjętymi założeniami będą wprowadzane
do budżetów po stronie dochodów w momencie ich pozyskania i przeznaczane
na wydatki inwestycyjne.
III. Założenia przyjęte do prognozy wydatków
Wydatki jednostki samorządu terytorialnego powinny być ponoszone w sposób
racjonalny i skuteczny, przy założeniu uzyskania najlepszych efektów z danych
nakładów.
Na główne grupy wydatków bieżących składają się: wydatki na obsługę długu,
świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań
statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
Poziom prognozowanych wydatków Miasta Będzin zdeterminowany jest
możliwościami finansowymi. W roku 2019 oraz w latach następnych podjęte zostaną
kolejne działania z zakresu dyscypliny i ograniczania wydatków bieżących.
Dlatego w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, ze względu
na ograniczoną możliwość zwiększania dochodów bieżących postawiono
zdecydowany nacisk na sferę wydatków bieżących. Pamiętać jednak trzeba,
że jednostki samorządu terytorialnego w swoich budżetach po stronie wydatków
posiadają zadania obligatoryjne, które w większości determinowane są ustawami.
Wobec powyższego przy prognozowaniu wydatków bieżących należy mieć
na uwadze konieczność realizacji zadań wynikających z rygorów ustawowych.
Bazą wyjściową do opracowania prognozy wydatków na lata 2020-2028 był projekt
budżetu gminy na rok 2019, a wzrost wydatków w latach następnych zaplanowano
głównie w obszarze wynagrodzeń, z czego zdecydowaną większość stanowią
wynagrodzenia nauczycieli, których wzrost jest zagwarantowany ustawowo.
Wyjątek w grupie wydatków bieżących stanowią wydatki na obsługę długu, których
wartość ściśle wynika z salda zadłużenia gminy oraz sytuacji na rynku bankowym.
Dlatego też każdorazowo wielkość kwot przeznaczona na obsługę długu wyliczana
jest na podstawie zawartych umów i warunków w nich zapisanych (oprocentowanie +
marża). Ponieważ Miasto zamierza w 2019r. wyemitować obligacje o wartości
14 000 000,00 zł, oznacza to wzrost wydatków na obsługę długu. Wyliczeń kwot
przeznaczonych na obsługę długu dokonano w oparciu o obowiązujące na dzień
sporządzania prognozy stawki
WIBOR powiększone o marże wynikające
z zawartych umów oraz o marżę przewidywaną dla nowych emisji.
Pozostałe wydatki bieżące w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej
utrzymano na poziomie roku bazowego.
Natomiast w zakresie wydatków inwestycyjnych zgodnie z przyjętymi założeniami,
w każdym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową zabezpieczono przede
wszystkim środki na wydatki majątkowe uwzględnione w wykazie przedsięwzięć
wieloletnich. Wartości powyżej tych kwot stanowią sumę pozostałych środków
własnych gminy możliwych do przeznaczenia na inwestycje.
Wydatki majątkowe obejmują wydatki wykazane w załączniku nr 2 do uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz wydatki na inwestycje roczne ujęte
w tabeli nr 3 do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
IV. Przychody i rozchody
W 2019 roku zaplanowano przychody z emisji obligacji na kwotę 14 000 000,00
których wykup nastąpi w latach 2024 – 2027.
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W latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie zaplanowano
przychodów.
Zaplanowane rozchody obejmują spłatę dotychczas zaciągniętych kredytów i wykup
obligacji komunalnych ujętych w wysokościach określonych w harmonogramach
spłat oraz wykup zaplanowanych do emisji obligacji
Z relacji przedstawionych kwot wynika, że w latach 2020-2028 Miasto planuje
wypracować takie nadwyżki, które pozwolą na spłatę zadłużenia.
V. Objaśnienia do prognozy długu i spłat zobowiązań
Kwota stanowiąca zadłużenie na koniec roku bazowego 2018 wynosi
34 300 000,00 zł, natomiast na planowaną kwotę długu na koniec 2019 roku
40 218 788,00 zł składają się następujące pozycje :
Wyemitowane papiery wartościowe w kwocie – 40.000 000 zł,
Zaciągnięte kredyty inwestycyjne – 218 788,00 zł.
Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku od 2014 roku organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym
relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu
udzielonych poręczeń do kwoty dochodów przekroczy średnią arytmetyczną relacji
(z trzech poprzednich lat budżetowych) dochodów bieżących powiększonych
o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące
do dochodów ogółem. Prognozowane wielkości przedstawiają zgodność spełnienia
powyższej relacji.
VI. Objaśnienia wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2028
Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik do projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019 - 2028 sporządzony
został do roku 2028. Należy nadmienić, iż nakłady na wszystkie przedsięwzięcia
ujęte w wykazie obejmują wydatki łączne finansowane ze źródeł opisanych
w zawartych umowach.
W załączniku przedsięwzięć planowanych do realizacji wykazano następujące
pozycje:
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
a) wydatki bieżące


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

- limit zobowiązań na 2019 rok w kwocie 20 427,00 zł,
- okres realizacji lata 2017-2019,


Pogram Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – Ponadnarodowa
mobilność kadry edukacji szkolnej „Droga do sukcesu poprzez
edukację pozytywną”

- limit zobowiązań na 2019 rok w kwocie 0,00 zł
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- okres realizacji lata 2017-2019,


„Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”

- limit zobowiązań na 2019 rok w kwocie 793 315,00 zł
- okres realizacji lata 2017-2019,


„Będzińska Akademia Umiejętności cyfrowych”

- limit zobowiązań na 2019 rok w kwocie 58 454,00 zł,
- okres realizacji lata 2018-2019,


Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej „Serce – sztuka
leczenia Ziemi”

- limit zobowiązań na 2019 rok w kwocie 45 000,00 zł,
- okres realizacji lata 2018-2020,


Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój „Bliżej wymarzonej
Europy – pozyskiwanie nowych umiejętności poprzez nauczycieli
kluczem do sukcesu naszych uczniów”

- limit zobowiązań na 2019 rok w kwocie 48 793,00 zł,
- okres realizacji lata 2018-2019,
b) wydatki majątkowe


„Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”

- limit zobowiązań na 2019 rok w kwocie 0,00 zł
- ‘okres realizacji lata 2017-2019,


„Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w
Grodźcu – Miasto Będzin”

- limit zobowiązań na 2019 rok w kwocie 652 111,00 zł,
- okres realizacji lata 2018-2019,
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
a) wydatki bieżące


Wsparcie dla spółki „Będzin Arena” sp. z o.o. (rekompensata
eksploatacyjna w związku z powierzeniem spółce zadań własnych
z

zakresu

budowy

obiektów

sportowych

i

administrowania

obiektami, w tym poprzez wybór operatorów i nadzór nad
świadczonymi przez nich usługami, jak również w zakresie kultury
fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających
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rozwojowi sportu).
- limit zobowiązań na 2019 rok w kwocie 942 830,00 zł,
- okres realizacji lata 2017 – 2028,
b) wydatki majątkowe


„Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Łagiszy”

- limit zobowiązań na 2019 rok w kwocie 500 000,00 zł,
- okres realizacji lata 2017 – 2020,


Śląska Karta Usług Publicznych – Wdrożenie systemu płatności
elektronicznych w jednostkach sektora publicznego

- limit zobowiązań na 2019 rok w kwocie 3 804,00 zł,
- okres realizacji lata 2009 – 2019,


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

- limit zobowiązań na 2019 rok w kwocie 2 300 000,00 zł,
- okres realizacji lata 2013 – 2020,


Termomodernizacja budynku PM 13

- limit zobowiązań na 2019 rok w kwocie 1 575 000,00 zł,
- okres realizacji lata 2017 – 2019,


Wsparcie dla spółki „Będzin Arena” sp. z o.o. (rekompensata
inwestycyjna w związku z powierzeniem spółce zadań własnych
z

zakresu

budowy

obiektów

sportowych

i

administrowania

obiektami, w tym poprzez wybór operatorów i nadzór nad
świadczonymi przez nich usługami, jak również w zakresie kultury
fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających
rozwojowi sportu).
- limit zobowiązań na 2019 rok w kwocie 730 000,00 zł,
- okres realizacji lata 2017 – 2028,


„Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą”

- limit zobowiązań na 2019 rok w kwocie 2 200 000,00 zł,
- okres realizacji lata 2017 – 2019,


„Budowa tężni solankowej w Będzinie – projekt i wykonanie”

- limit zobowiązań na 2019 rok w kwocie 400 000,00 zł,
- okres realizacji lata 2018 – 2019.
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Przebudowa Sali gimnastycznej w SP nr 2 w Będzinie

- limit zobowiązań na 2019 rok w kwocie 70 000,00 zł,
- okres realizacji lata 2019 – 2020,


Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie

- limit zobowiązań na 2019 rok w kwocie 3 500 000,00 zł,
- okres realizacji lata 2018 – 2019.

Miasto Będzin w latach 2019 - 2028 nie przewiduje realizacji projektów lub zadań
związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.
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