
UZASADNIENIE 

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

 
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej: 

 
1. W kol. 2017 rok – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 16 marca. 

 
2. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta, przedłożona 

zostanie - uaktualniona w kol. 2017 rok – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały  w sprawie 
zmian w WPF.  

 
3. W kol. 2018 rok – zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę wynikającą  

z wprowadzanego na sesji projektu Klub Integracji Społecznej „SR”-2 (vide uzasadnienie 
zmian w budżecie pkt 2). Zwiększono kwotę wydatków majątkowych, ujętych w wykazie 
przedsięwzięć, o 300 tys. zł w związku z wprowadzeniem projektu Budowa instalacji 
grzewczej pomp ciepła dla hali lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Rybniku (vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14). Dla zbilansowania o tę samą kwotę 
zmniejszono rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe. 
 

 
 

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

§ 2.1.1) Alternatywa (poz. 1.1.1.1) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.  

§ 2.1.3) Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego  
- zad. 2 Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda 
Gliwickiego (poz. 1.1.2.2) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3. 

§ 2.1.4) Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów (poz. 1.3.2.2) – vide Uzasadnienie zmian 
w budżecie pkt 10. 

 

Wprowadzono nowe projekty:  

§ 2.1.2)  Klub Integracji Społecznej „SR”-2 (poz 1.1.1.7) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie  
pkt 2. 

§ 2.1.5)  Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła dla hali lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rybniku (poz 1.3.2.25) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14. 


