
      Uchwała Nr XVII/126/11 
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 15 grudnia 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  „Wieloletnia  Prognoza  Finansowa”  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 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 
2011-2025” zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§  4.  Wprowadzić  załącznik  Nr  3  do  Uchwały  Nr  III/16/10  Rady  Miejskiej  
w Byczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku „Zbiorczo przedsięwzięcia, programy, projekty  
lub zadania” 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 

w załączniku nr 1  do niniejszej uchwały, w roku 2011 zmiany dotyczą:

zmniejszenia dochodów o kwotę 625.949,63 zł w tym:
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 644.633,00 zł 
w tym:
zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/2011 
z dnia 30.11. 2011 roku    26.336,00 zł
zmniejszenia niniejszą uchwałą 670.969,00 zł

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę   18.683,37 zł 
w tym:
zwiększenia niniejszą uchwałą   18.683,37 zł

zmniejszenia wydatków o kwotę          1.134.912,63 zł w tym:
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 454.419,37 zł
w tym:
zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/2011 
z dnia 30.11. 2011 roku    26.336,00 zł
zmniejszenia niniejszą uchwałą  480.755,37 zł

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 680.493,26 zł
w tym:
zmniejszenia niniejszą uchwałą  680.493,26 zł

zmniejszenia przychodów o kwotę             508.963,00 zł w tym:
zmniejszenia niniejszą uchwałą  508.963,00 zł
w związku ze zmianami w uchwałach w sprawie zaciągnięcia pożyczki, w których przesuwa 
się  termin  uruchomienia  z  roku  2011  na  rok  2012.  Powyższa  zmiana  została  już  ujęta  
w projekcie zmian WPF oraz w projekcie budżetu na 2012 rok.

zwiększenia nadwyżki budżetowej o kwotę   42.741,23 zł 
nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów

w załączniku  nr  2   tabela  nr  1  „programy,  projekty  lub  zadania  związane  z  programami 
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” do niniejszej 
uchwały zmiany dotyczą:

wydatków majątkowych  
projektu pn.  „Kompleksowa termomodernizacja  budynków użyteczności  publicznej  gminy 
Byczyna”
- w 2011 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 652.693,26 zł
w  związku  z  oszczędnościami  po  przetargach  oraz  w  związku  ze  zwiększeniem 
dofinansowania do inwestycji

i wprowadzenia nowego projektu „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości”
- w 2011 roku zwiększono plan wydatków o kwotę   15.000,00 zł



w załączniku  nr  2   tabela  nr  2  „programy,  projekty  lub  zadania  pozostałe”  do  niniejszej 
uchwały zmiany dotyczą:

wydatków majątkowych i wprowadzenia zadań:
 „Zakup gruntu pod budowę remizy OSP w Jakubowicach”
- w 2011 roku zwiększono plan wydatków o kwotę     11.000,00 zł
„Kopia obrazu Jana Matejki „Zamoyski pod Byczyną”
- w 2011 roku zwiększono plan wydatków o kwotę     40.000,00 zł

w załączniku nr 2 tabela nr 3   „umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności 
przypadają w okresie dłuższym niż rok ” do niniejszej uchwały zmiany dotyczą:

wydatków majątkowych i  zadania  „Zagrodowe oczyszczalnie  ścieków w Polanowicach  
i Miechowej wraz z ekologiczną kotłownią w Miechowej”
- w 2011 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę     93.800,00 zł
w  związku  ze  zmniejszeniem  dofinansowania  od  Powiatu  Kluczborskiego  w 2011  roku  
na ww inwestycję, zmniejsza się również plan wydatków.

w załączniku nr 2 tabela nr 4   „gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu 
terytorialnego (razem) ” do niniejszej uchwały zmiany dotyczą:

wydatków bieżących i „OSP Janówka”
- w 2011 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę   370.969,00 zł
w związku z wygaśnięciem zobowiązania z tytułu poręczenia dla OSP Janówka.

w załączniku nr 3 „Zbiorczo przedsięwzięcia”  zmiany wynikają z ww zmian w załącznikach 
nr 1 i 2.


