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AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok przygotowanego na Sesję w dniu 30 kwietnia
2020 roku

W związku ze zmianami budżetu Miasta opisanymi poniżej proponuje się:
W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój” wprowadzić zmiany
wynikające z:


autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok przygotowanej na sesję w dniu 30 kwietnia bieżącego roku
w zakresie wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia,



ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta po złożeniu projektu
uchwały Rady Miasta.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2020 roku nie mają wpływu na kształt przyszłych budżetów.
W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian w zakresie
wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” na lata
2013-2020 zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o kwotę 344 000 zł. Rozszerza się zakres
zadania o zamówienie dodatkowe w zakresie wymiany gruntu pod wzmocnienie ścian
zewnętrznych, prace związane z koniecznością

realizowania robót fundamentowych w kilku

etapach, podwyższenie ścian kondygnacji piwnicznej oraz rozbiórkę nieujawnionych wcześniej
elementów. W związku z tym plan na 2020 rok oraz łączne nakłady finansowe ukształtują się
w wysokości 2 252 857 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego
w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej
mieszkańców rewitalizowanych terenów” na lata 2016-2021 zmniejszyć plan wydatków na
2020 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 344 000 zł. Po analizie kosztorysu inwestorskiego
w zakresie

„przebudowy

placu

reprezentacyjnego”

środki

w

wysokości

344 000

zł

prawdopodobnie nie będą niezbędne do realizacji zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie.
W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 1 895 391 zł, na 2021 rok wyniesie
141 000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6 498 037 zł, a limit zobowiązań 2 036 391 zł.
3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1” na lata 2011-2020
zmniejszyć plan wydatków na 2020 rok o kwotę 63 500 zł w związku z zakończeniem
i rozliczeniem zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na
2020 rok wyniesie 636 638 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 4 045 462 zł. Limit zobowiązań
wyniesie 0 zł.
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