
 

UZASADNIENIE 

 
 Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, obejmujących zmiany  
wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć. 

 
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej: 

 
1. W kol. 2016 rok – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 21 kwietnia. 
 
2. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta, przedłożona 

zostanie - uaktualniona w kol. 2016 rok – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały  w sprawie 
zmian w WPF.  

 
Zmiany w załączniku nr 2:  
(przy każdym projekcie znajduje się odniesienie do uchwały oraz w nawiasie pozycja w załączniku) 
 
Zmiany w projektach:  

§ 2.1.6) Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 13 w Rybniku 
w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych (poz. 1.3.2.14.) – vide Uzasadnienie 
zmian w budżecie pkt 17.   

Skorygowano łączne nakłady finansowe do wysokości środków własnych zabezpieczonych  
na realizację zadań: 

§ 2.1.2) Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto 
Rybnik - etap II (poz. 1.3.2.6.), 

§ 2.1.3) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika 
(poz. 1.3.2.8.). 

§ 2.1.4) Adaptacja kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera  
w Rybniku (poz. 1.3.2.12.), 

§ 2.1.5) Dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach 
jednorodzinnych (poz. 1.3.2.13.), 

§ 2.1.7) Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci 
ciepłowniczych lub gazowych (poz. 1.3.2.15.), 

Z chwilą uzyskania dofinansowania ze środków pomocowych montaż finansowy przedsięwzięć  
w zakresie wartości całkowitej i źródeł finansowania zostanie ponownie zaktualizowany. 

 Wprowadzono nowe projekty:  

 § 2.1.1)    Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3  
w mieście Rybnik (poz. 1.1.1.3.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie  pkt 3. 

 § 2.1.8) Przebudowa i remont budynków mieszkalnych przy ul. Wolnej 14 i 16 w Rybniku 
w wyniku którego powstanie 16 lokali socjalnych (poz. 1.3.2.20.) – vide Uzasadnienie 
zmian w budżecie  pkt 17. 


