Uchwała Nr VI/33/2019
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia
13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Będzina na lata 2019 – 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 2017 roku, poz. 2077)
Rada Miejska Będzina
uchwala:
§1
Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta

Będzina

na

lata

2019–2028,

poprzez

nadanie

mu

treści

jak

w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwalić objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Będzina
na lata 2019 – 2028 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie miasta Będzina
na 2019 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 2019 wprowadzonych zarządzeniem
Prezydenta Miasta Będzina oraz uchwałą Rady Miejskiej Będzina w styczniu
2019 roku. Powyższą zmianą doprowadza się do zgodności Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028 z uchwałą budżetową.
2. Wprowadza się zmiany w zadaniu „Termomodernizacja budynku PM nr 13 ”
w związku ze zwiększeniem planu wydatków na 2019 rok o kwotę 429.558 zł.
3. W związku z podpisaniem przez Miasto Będzin umowy o dofinansowaniu
ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020 przenosi się kwotę
549.571,00 zł w zadaniu „Termomodernizacja budynku PM nr 13” z grupy 1.3
„Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” do grupy 1.1 „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 ustawy
o finansach publicznych.

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych
w Wieloletniej 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 i bieżącej wersji WPF
jest wynikiem zmian z tytułu:
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 429.558,00 zł
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 429.558,00 zł.
Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2019-2028 w poniższych zadaniach:
1.1.2.3 „Termomodernizacja budynku PM nr 13”


Łączne nakłady finansowe – 549.571 zł



Limit na 2019 rok –

549.571 zł

1.3.2.4 „Termomodernizacja budynku PM nr 13”


Łączne nakłady finansowe – 2.999.173 zł



Limit na 2019 rok –

1.454.987 zł

Relacje wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Będzina spełniają
wymogi ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku.

