
Uchwała Nr VIII/60/11
Rady Miejskiej w Byczynie

           z dnia 08 kwietnia 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

1. wynikających  ze zmian budżetu wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza  nr 39/2011  
z dnia 01 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, którym to zarządzeniem
- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę          109.242,00 zł w tym:
dotacja celowa przeznaczona na wypłatę stypendiów socjalnych
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę          109.242,00 zł w tym:
świadczenia społeczne z tytułu wypłaty stypendiów socjalnych

2.
- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę          248.687,00 zł w tym:
z tytułu dofinansowania do nowego projektu realizowanego przez CISPOL pn.”Od CIS-u  
do Spółdzielni Socjalnej”

- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę          248.687,00 zł w tym:
z  tytułu  realizacji  nowego  projektu  realizowanego  przez  CISPOL  pn.”Od  CIS-u  
do Spółdzielni Socjalnej”

Ponadto wprowadzono wiersz „WYNIK BUDŻETU” oraz wprowadzono wiersze, w których 
wykazuje się „Finansowanie deficytu”, a w przypadku wystąpienia nadwyżki „Przeznaczenie 
nadwyżki”
w załączniku nr 3 tabela nr 2 do uchwały 
-  wprowadzono  plan  wydatków  bieżących  na  rok  2011  w  wysokości  248.687,00  zł  
dla przedsięwzięcia „Od CIS-u do Spółdzielni Socjalnej” w tym wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń 99.739,54 zł.


