Uchwala Nr VIII/46I2019

:

Rady Miejskiej Będzina
dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr Illl6l2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia
13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletnie] Prognozy Finansowej Miasta
Będzina na lata 2019 — 2028.
Na podstawie art. 226, art. 227, an. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (tekst jednolity

~

Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077)

Rada Miejska Będzina
uchwala:
& 1

Dokonać zmian w załączniku Nr 1 Nr 2 do uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletnie] Prognozy Finansowej
i

Miasta

Będzina

w załączniku Nr

1

na
i

lata

2019—2028,

poprzez

nadanie

mu

treści

jak

Nr 2 do niniejszej uchwały.

5

Z

Uchwalić objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Będzina
na lata 2019 — 2028 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie miasta Będzina
na 2019 rok.

53
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

54
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

.

Przyjęte niniejszą uchwalą zmiany są wynikiem dokonanych zmian
w budżecie miasta Będzina na rok 2019 wprowadzonych uchwalą Rady
Miejskiej Będzina w lutym 2019 roku. Powyższą zmianą doprowadza się do
zgodności Wieloletnie] Prognozy Finansowej na lata 2019

—

2028 z uchwalą

b udżetową.
.

Wprowadza się zmiany w zadaniu „Będzińska Akademia Umiejętności
Cyfrowych" w związku ze zwiększeniem planu wydatków na 2019 rok 0 kwotę
36.516 zl.

.

Wprowadza się zmiany w zadaniu Erasmus+ „Serce
w związku

.

—

sztuka leczenia ziemi"

ze zwiększeniem planu wydatków na 2019 rok 0 kwotę 27.300 zl.

Wprowadza się zmiany w zadaniu „Blizej wymarzonej Europy

—

pozyskiwanie

nowych umiejętności przez nauczycieli kluczem do sukcesu naszych uczniów"
w związku ze zwiększeniem planu wydatków na 2019 rok 0 kwotę
.

5386 zl.

Wprowadza się zmiany w zadaniu Erasmus+ „Dzieląc się wspólnie ucząc
siejemy ziarna naszej przyszlosci” w związku ze zwiększeniem planu
i

wydatków na 2019 rok 0 kwotę 19.500 zły

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych
w Wieloletnie] Prognozie Finansowej miasta Będzina na lata 2019 — 2028
W Wieloletniej 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 bieżącej wersji WPF
i

jest wynikiem zmian z tytułu:
-

zwiększenia planu przychodów o kwotę 88.702 zł

-

zwiększenia planu wydatków o kwotę 88.702 zł.

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2019-2028 w ponizszych zadaniach:
1.1 .1.1

„Dzieląc się i wspólnie ucząc siejemy ziarna naszej przyszłości””

.

Łączne nakłady finansowe

~

Limit na 2019 rok —

11.14

—

51.517 zł

39.927 zł

„Będzińska Akademia Umiejętności Cyfrowych"

~

Łączne nakłady Hnansowe — 147.840 zł

.

Limit na 2019 rok —

94.970 zł

1.115 „Serce — sztuka leczenia ziemi”

.
.
1.116

Łączne nakłady finansowe — 116.209 zl
Limit na 2019 rok

—-

72.300 zł

„Bliżej wymarzonej Europy

—

pozyskiwanie nowych umiejętności przez

nauczycieli kluczem do sukcesu naszych uczniów"

- Łączne nakłady finansowe— 54.179 zł
-

Limit na 2019 rok —

54.179 zł

Relacje wykazane w Wieloletnie] Prognozie Finansowej miasta Będzina spelniają
wymogi ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku.

rml.

