
      Uchwała Nr XVIII/128/11  
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 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   16.177,00 zł w tym:
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę   16.177,00 zł 
w tym:
zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 167/2011 
z dnia 19.12. 2011 roku    20.449,00 zł
zmniejszenia niniejszą uchwałą   36.626,00 zł

zmniejszenia wydatków o kwotę               22.495,00 zł w tym:
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę   30.495,00 zł
w tym:
zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 167/2011 
z dnia 19.12. 2011 roku    14.131,00 zł
zmniejszenia niniejszą uchwałą    44.626,00 zł

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę     8.000,00 zł
w tym:
zwiększenia niniejszą uchwałą      8.000,00 zł

zwiększenia nadwyżki budżetowej o kwotę     6.318,00 zł 
nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów

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

wydatków majątkowych i wprowadzenia zadania:
 „Centrum Kulturalno Oświatowe w Miechowej”
- w 2011 roku zwiększono plan wydatków o kwotę       8.000,00 zł

w załączniku nr 3 „Zbiorczo przedsięwzięcia”  zmiany wynikają z ww zmian.


