
   Uchwała Nr XX/149/12
Rady Miejskiej w Byczynie

             z dnia 21 lutego 2012 roku                        

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012–2025

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 2012–2025.

§ 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 
2012-2025” 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 „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 2012-2025 

w załączniku nr 1  do niniejszej uchwały, w roku 2012 zmiany dotyczą:

zwiększenia dochodów o kwotę 271.595,09 zł w tym:
zwiększenie Zarządzeniem Burmistrza nr 8/2012 z 07.02.2012r.        8.700,00 zł
zwiększenie niniejszą uchwałą             262.895,09 zł

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 116.153,09 zł w tym:
zwiększenie Zarządzeniem Burmistrza nr 8/2012 z 07.02.2012r.        8.700,00 zł
zwiększenie niniejszą uchwałą 107.453,09 zł
z tego dofinansowania z Unii 107.453,09 zł

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 155.442,00 zł w tym:
zwiększenie niniejszą uchwałą 155.442,00 zł
z tego dofinansowania z Unii 155.442,00 zł
skorygowano również łączne dofinansowania z Unii do kwoty    4.043.050,12 zł

zwiększenia wydatków o kwotę             340.688,09 zł w tym:
zwiększenie Zarządzeniem Burmistrza nr 8/2012 z 07.02.2012r.        8.700,00 zł
zwiększenie niniejszą uchwałą             331.988,09 zł

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę            130.688,09  zł w tym:
zwiększenie Zarządzeniem Burmistrza nr 8/2012 z 07.02.2012r.        8.700,00 zł
zwiększenie niniejszą uchwałą             121.988,09 zł
z tego wydatki z udziałem środków z Unii             112.453,09 zł

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 210.000,00 zł w tym:
zwiększenie niniejszą uchwałą             210.000,00 zł
z tego wydatki z udziałem środków z Unii             210.000,00 zł

zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę   69.093,00 zł 

zwiększenia przychodów o kwotę      88.093,36 zł 
w tym zwiększenie §950 tzw. ”wolne środki”   88.093,36 zł

zwiększenia rozchodów o kwotę      19.000,36 zł 
w tym:
- zwiększenie spłaty pożyczki do WFOŚiGW z kwoty 211.000,00 zł do kwoty 230.000,36 zł
skorygowano łączną kwotę wyłączeń z art. 170 ust. 3 uofp do kwoty 2.437.727,64 zł

w załączniku nr 1  do niniejszej uchwały, w roku 2013 zmiany dotyczą:

zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 518.942,00 zł w tym:
zwiększenie dofinansowania z Unii o kwotę   35.142,00 zł w tym:
do projektów:
„Oznaczamy atrakcje gminy Byczyna z drogi krajowej nr 11”  18.942,00 zł
„Nowe szanse – edukacja w szkołach podstawowych gminy Byczyna” 16.200,00 zł



zwiększenia dochodów własnych o kwotę 483.800,00 zł

zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę          2.844.350,98 zł w tym:
zwiększenie dofinansowania z Unii o kwotę                      2.844.350,98 zł
do projektu „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości”
skorygowano również dofinansowania z Unii do kwoty               5.750.635,63 zł

zwiększenia wydatków bieżących o kwotę   37.942,36 zł w tym:
projekty realizowane ze środków z Unii o kwotę               35.142,00 zł w tym:
do projektów:
„Oznaczamy atrakcje gminy Byczyna z drogi krajowej nr 11”  18.942,00 zł
„Nowe szanse – edukacja w szkołach podstawowych gminy Byczyna” 16.200,00 zł
zwiększenia wydatków własnych o kwotę     2.800,36 zł

zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę          3.344.350,98 zł w tym:
projekty realizowane ze środków z Unii o kwotę          3.344.350,98 zł
do projektu „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości”

zmniejszono rozchody i kwotę długu o kwotę                                19.000,36 zł
z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW, o które zwiększono rozchody 2012 roku

skorygowano łączną kwotę wyłączeń z art. 170 ust. 3 uofp do kwoty 3.480.157,64 zł

w załączniku nr 1  do niniejszej uchwały, w roku 2014 zmiany dotyczą:

zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 575.305,02 zł w tym:
zwiększenie dochodów własnych o kwotę 575.305,02 zł

zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę            575.305,02 zł w tym:
projekty realizowane ze środków z Unii o kwotę            575.305,02 zł
do projektu „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości”

w latach 2012-2014 zwiększono kwotę wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 
ust 4 ufp wprowadzając ww zmiany
we wszystkich  latach  (2012-2025)  skorygowano  kwotę  wydatków  bieżących  objętych 
limitem art. 226 ust. 4 ufp 

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

wydatków bieżących
i zmian w projektach:
1.  „Od CIS-u do spółdzielni socjalnych”
- w 2012 roku zwiększono plan wydatków o kwotę                            2.910,89 zł

i wprowadzenia nowych projektów:
1. „Oznaczamy atrakcje gminy Byczyna z drogi krajowej nr 11”
- w 2012 roku zwiększono plan wydatków o kwotę    5.000,00 zł



- w 2013 roku zwiększono plan wydatków o kwotę  31.000,00 zł
2. „Nowe szanse – edukacja w szkołach podstawowych gminy Byczyna”
- w 2012 roku zwiększono plan wydatków o kwotę            104.542,20 zł
- w 2013 roku zwiększono plan wydatków o kwotę  16.200,00 zł

wydatków majątkowych i zmian w projektach:
1. „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości”
- w 2012 roku zwiększono plan wydatków o kwotę            210.000,00 zł
- w 2013 roku zwiększono plan wydatków o kwotę         3.344.350,98 zł
- w 2014 roku zwiększono plan wydatków o kwotę            575.305,02 zł

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


