
Uchwała Nr XXXI/251/13     
Rady Miejskiej w Byczynie

           z dnia 28 lutego 2013 roku                            

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013–2025

 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 2013–2025.

§ 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. Połączyć załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2025” wraz   
z załącznikiem Nr 3 „Zbiorczo przedsięwzięcia, programy, projekty lub zadania” zgodnie   
z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                               w Byczynie
               
                                                                                                              Grzegorz Kapica



Objaśnienie do zmian WPF na lata 2013-2025   

w załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do niniejszej uchwały

 w roku 2013 zmiany dotyczą:

zwiększenia dochodów o kwotę        1.605.878,54 zł w tym:
- zwiększenia dochodów bieŜących o kwotę                          1.605.878,54 zł w tym:
zwiększenie środków z UE               5.526,62 zł   
   
zwiększenia wydatków o kwotę        1.605.878,54 zł w tym:
- zwiększenia wydatków bieŜących o kwotę                             905.526,62  zł w tym:
zwiększenie wydatków z udziałem środków UE             5.526,62  zł
zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń            41.126,62 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę           700.351,92 zł w tym:
zwiększenie wydatków z udziałem środków UE          700.351,92 zł

Ponadto, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku   
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( z 2013 roku
Dz. U. z 18 stycznia 2013 roku poz. 86) wprowadzono do WPF w poszczególnych latach,
wartości w poszczególnych, "nowych" kolumnach zgodnie z wymogami rozporządzenia   
i zgodnie ze stanem faktycznym. Kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
inne pozycje wykazywane do tej pory w WPF nie uległy zmianie.

w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do niniejszej uchwały   zmiany dotyczą:

1. zwiększenia wydatków bieŜących dla przedsięwzięcia:
 „Twoje Ŝycie nasza wspólna sprawa”   

w 2013 roku zwiększono o kwotę          5.526,62 zł
2. zwiększenia wydatków majątkowych dla przedsięwzięć:
 „Budowa Ośrodka sportowo-rekreacyjnego w gminie Byczyna we wsi Proślice”   
w 2013 roku zwiększono o kwotę              64.000,00 zł

" Budowa sieci kanalizacji sanitranej gminy Byczyna etap I - Roszkowice"
w 2013 roku zwiększono o kwotę            626.351,92 zł

" Mój Rynek w Byczynie"
w 2013 roku zwiększono o kwotę             10.000,00 zł


