
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 

 

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej: 

 

1. W kol. 2019 rok – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 11 kwietnia. 

 

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

Miasta, przedłożona zostanie - uaktualniona w kol. 2019 rok – nowa wersja WPF, która 

zastąpi wersję projektu uchwały  w sprawie zmian w WPF.  

 

3. W latach 2020-2021 wprowadzono zmiany w wydatkach wynikające ze zmian  

w wieloletnich przedsięwzięciach. Dla zbilansowania tych zmian zmniejszono w tych 

latach rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o 6.990 tys. zł. 

 

 

Zmiany w załączniku nr 2:  

(przy każdym projekcie znajduje się odniesienie do uchwały oraz w nawiasie pozycja  

   w załączniku) 

 

Zmiany w projektach:  

§ 2.1.2) Budowa Drogi Śródmiejskiej (poz. 1.3.2.2) – vide Uzasadnienie zmian  

w budżecie pkt 6b/. 

§ 2.1.3) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 

(poz. 1.3.2.31) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8. 

Wprowadzono nowe projekty:  

§ 2.1.1) Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy 

(poz. 1.1.1.10) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2b/. 

§ 2.1.4) Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika  

(poz. 1.3.2.38) – w związku z możliwością pozyskania dofinansowania  

ze środków EFRR w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego 

WŚl. na lata 2014-2020 (Działanie 5.2. Gospodarka odpadami) zabezpiecza się 

wkład własny (5%) na lata 2020-2021: 

  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań – 150.000 zł, 

  - limity wydatków na lata 2020-2021 – po 75.000 zł. 

§ 2.1.5) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach  

oraz Śródmieściu (poz. 1.3.2.41) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie  

pkt 14b/. 

§ 2.1.6) Usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynku magazynowego  

przy ul. Żwirowej 32 (poz. 1.3.2.45) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie  

pkt 14a/. 



§ 2.1.7) Budowa oświetlenia i elementów małej architektury przy ścieżce "Pniowiec" 

 w dzielnicy Chwałęcice (poz. 1.3.2.47) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie 

pkt 13. 

 


