Objaśnienia
do Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska
zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019-2041
Zgodnie z art. 229 i 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) w niniejszej uchwale dokonuje się stosownych zmian w treści:
1. Załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, polegających na dostosowaniu do kwot ujętych
w budżecie miasta roku 2019 oraz kwot wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 225 ust.3 pkt 4
ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Wskaźnik wynikający z art. 243
ustawy o finansach publicznych jest spełniony.
Zwiększa się dochody bieżące budżetu miasta o kwotę 476.333,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta
Ruda Śląska w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok
2019 podjętą na niniejszej sesji. Dochody majątkowe pozostają na tym samym poziomie.
Zwiększa się wydatki budżetu miasta per saldo o kwotę 476.333,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta
Ruda Śląska w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok
2019 podjętą na niniejszej sesji oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta podjętymi w okresie od dnia
01.01.2019r.w tym :
a) wydatki bieżące budżetu miasta zmniejsza się per saldo o kwotę 339.171,00 zł, z czego
- wydatki z tytułu poręczenia dla Aquadrom sp z o.o. zmniejsza się o kwotę 689.496,00 zł
b) wydatki majątkowe budżetu miasta zwiększa się o kwotę 815.504,00 zł.
2. Załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, polegających na dokonaniu zmian w pozycjach:
a) 1.1. „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)”, polegające na:
- zwiększeniu planu wydatków z poz. 1.1.1.12 projektu pn. „Rekultywacja i remediacja terenu dawnej
Koksowni Orzegów” o kwotę 3,00 zł w roku 2020 (wyd. bieżące) w związku z niewykorzystaniem środków
z 2018 roku. Całkowita wartość zadania (wyd. bieżące i majątkowe) nie zmienia się i wynosi 21.183.988,00
zł. Zadanie do realizacji w latach 2017-2021.
- zwiększeniu planu wydatków w poz.1.1.2.1 projektu pn. Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po
byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego” o kwotę 57.504,00 zł w roku 2019
z przeznaczeniem wyposażenie Muzeum stanowiący wkład własny do realizacji zadania w ramach
programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Infrastruktura kultury na rok 2019. Całkowitą
wartość zadania zwiększa się o tę kwotę i ustala się w wysokości 10.042.950,00 zł. Zadanie do realizacji w
latach 2016-2020.
b) 1.3. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),
polegające na:
- zmniejszeniu planu wydatków w poz. 1.3.2.3 projektu pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy SP-3
przy ul. Norwida 10” o kwotę 250.000,00 zł w roku 2019 w związku z dostosowaniem planu wydatków do
kwoty otrzymanej w wyniku procedury przetargowej - pierwotny plan szacowany był wg kosztorysu
inwestorskiego. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019. Całkowita wartość zadania ulega
zmniejszeniu o tą kwotę i wynosi 2.022.964,00 zł - zakres rzeczowy zadania pozostaje bez zmian.

- zwiększeniu planu wydatków w poz. 1.3.2.5 projektu pn. „Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie
Śląskiej” o kwotę 250.000,00 zł w roku 2019 w związku z koniecznością zawarcia umowy na opracowanie
projektu i przyłączenie do sieci gazowej budynku przy ul. Stromej/Bytomskiej. Zadanie planowane
do realizacji w latach 2017-2022. Całkowita wartość zadania zwiększa się o tę kwotę i wynosi
21.036.435,00 zł.

