
Uchwała Nr VII/58/11
Rady Miejskiej w Byczynie

           z dnia 30 marca 2011 roku                        

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2011–2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późn. zm), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (z 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w Uchwale Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia  
29 grudnia 2010 roku  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna  
na lata 2011–2025.

§  2.  Wprowadzić  zmiany  w  załączniku  nr  1  do  Uchwały  Nr  III/16/10  Rady  Miejskiej  
w Byczynie  z  dnia  29  grudnia  2010  roku  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej 
Gminy Byczyna na lata 2011–2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§  3.  Wprowadzić  zmiany  w  załączniku  nr  2  do  Uchwały  Nr  III/16/10  Rady  Miejskiej  
w Byczynie  z  dnia  29  grudnia  2010  roku  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej 
Gminy Byczyna na lata 2011–2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§  4.  Wprowadzić  zmiany  w  załączniku  nr  3  do  Uchwały  Nr  III/16/10  Rady  Miejskiej  
w Byczynie  z  dnia  29  grudnia  2010  roku  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej 
Gminy Byczyna na lata 2011–2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     Przewodniczący  Rady 
Miejskiej

           w Byczynie

                  Grzegorz Kapica



Objaśnienie do zmian WPF na lata 2011-2025 

Zmiany wprowadzone w uchwale dotyczą zmian:

w załączniku nr 1 i 2 do uchwały, w roku 2011
- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę          390.319,00 zł w tym:

• zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę          114.681,00 zł
• zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę          505.000,00 zł

- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę          390.319,00 zł w tym:
• zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę          157.181,00 zł
• zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę          547.500,00 zł

w załączniku nr 3 tabela nr 1 do uchwały 
-  zwiększono  plan  wydatków  majątkowych  na  rok  2012  o  kwotę  368.562  zł  dla 
przedsięwzięcia „Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Polanowicach 83 
dz.581/15  k.m.3.  Są  to  środki  o  jakie  wnioskujemy  z  Rządowego  Programu  Wsparcia 
Finansowego na tworzenie lokali socjalnych,  mieszkań ochronnych, noclegowni i domów  
dla bezdomnych. Razem na 2012 rok planuje się kwotę 594.405,96 zł. O kwotę 368.562 zł 
zwiększono plan dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych w roku 2012.
-  w  2011  roku  zwiększono  plan  wydatków  majątkowych  o  kwotę  500.000  zł  
dla  przedsięwzięcia  „Przebudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania  budynku  mieszkalnego 
wielorodzinnego  w  Miechowej  25F”,  są  to  środki  pozyskane  z  Agencji  Nieruchomości 
Rolnych Skarbu Państwa. Udział własny gminy w kwocie 215.000 zł zaplanowano, zgodnie 
z  umową  z  Agencją  na  rok  2012.  W  roku  2012  zaplanowano  również  środki  o  jakie 
wnioskujemy z Rządowego Programu Wsparcia Finansowego na tworzenie lokali socjalnych, 
mieszkań ochronnych, noclegowni i domów dla bezdomnych w kwocie 702.037 zł. Razem 
na rok 2012 zaplanowano kwotę 917.037 zł. Pozostały wkład własny gminy zaplanowano  
na  rok  2013  w  kwocie  598.862,20  zł.  O  powyższe  kwoty  zwiększono  plan  dochodów 
majątkowych oraz wydatków majątkowych w poszczególnych latach.

załączniku nr 3 tabela nr 2 do uchwały 
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.500 zł dla przedsięwzięcia „Opolska 
e-szkoła”
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Zakup samochodu do nauki jazdy” w kwocie 40.000 zł 
-  zwiększono  plan  wydatków  bieżących  o  kwotę  3  zł  dla  przedsięwzięcia  „Byczyński 
Inkubator Gospodarki Społecznej”
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł dla przedsięwzięcia „Potrafisz”
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł dla przedsięwzięcia „Potrafisz” 
na „Chodnik przy CISPOLU”

Ponadto  w  kolejnych  latach  budżetowych  wprowadzono  zmiany  w  planach  dochodów  
i wydatków, a także w planach przychodów i rozchodów, w tym podlegające wyłączeniu,  
w sposób doprowadzający do zgodności z „nową” ustawą o finansach publicznych.


