
Uchwała Nr XIX/144/12
Rady Miejskiej w Byczynie

           z dnia 31 stycznia 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 107.846,16 zł w tym:
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę   18.576,00 zł 
z tego dofinansowania z Unii   18.576,00 zł
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę   89.270,16 zł
z tego dofinansowania z Unii   89.270,16 zł

zwiększenia wydatków o kwotę             106.259,01 zł w tym:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę  20.435,64  zł
z tego wydatki z udziałem środków z Unii              21.960,00 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę  85.823,37 zł
z tego wydatki z udziałem środków z Unii                       0,00 zł

zwiększenia nadwyżki budżetowej o kwotę    1.586,79 zł 
nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów

zmniejszenia przychodów o kwotę              0,36 zł 
w tym zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW z kwoty 417.500,00 zł do kwoty 417.499,64 zł

zwiększenia rozchodów o kwotę       1.586,79 zł 
w tym:
- zwiększenie spłaty pożyczki do WFOŚiGW z kwoty 180.000,00 zł do kwoty 211.000,00 zł
- zmniejszenie spłaty pożyczki z BGK z kwoty 1.660.358,00 zł do kwoty 1.630.944,79 zł

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

wydatków bieżących i zmian w projektach:
1. „Dzieci z marzeniami”
- w 2012 roku zwiększono plan wydatków o kwotę  22.560,00 zł
2.  „Od CIS-u do spółdzielni socjalnych”
- w 2012 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę                             600,00 zł

wydatków majątkowych i wprowadzenia zadań:
1. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna”
- w 2012 roku zwiększono plan wydatków o kwotę   65.000,00 zł
2.  „ Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I”
- w 2012 roku zwiększono plan wydatków o kwotę   20.823,37 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:
wprowadzenia umów realizowanych przez placówki oświatowe.

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


