Uchwała Nr XIX/148/2016
Rady Miejskiej Będzina

z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie zmian budżetu miasta Będzina na 2016 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990

roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 3 ust.
1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. z

2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi

zmianami), art. 211, art. 216 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz
uchwały Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie budżetu miasta Będzina na 2016 rok

Rada Miejska Będzina
uchwala:
§1
Dokonać zmian w planowanych dochodach budżetowych w tabeli Nr 1.
Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta

o kwotę

297.241

Dział 801 – Oświata i wychowanie

o kwotę

184.971 zł

o kwotę

184.971 zł

o kwotę

179.480 zł

zł

dochody bieżące

w tym: dochody własne

(środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych

o kwotę

184.971 zł

do sektora finansów publicznych na realizację zadań

bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych)

(środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

gmin pozyskane z innych źródeł)

o kwotę

5.491 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna
dochody bieżące

o kwotę

o kwotę

112.270 zł

środków zagranicznych

o kwotę

112.270 zł

o kwotę

112.270 zł

w tym: dochody na programy finansowane z udziałem
(dotacje celowe w ramach programów finansowanych

112.270 zł

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich)
§2

Dokonać zmian w planowanych wydatkach budżetowych w tabeli Nr 2.
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta

o kwotę

365.537 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

o kwotę

253.267 zł

wydatki bieżące

o kwotę

202.636 zł

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

o kwotę

202.636 zł

wydatki bieżące

o kwotę

50.631 zł

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

o kwotę

50.631 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

o kwotę

112.270 zł

wydatki bieżące

o kwotę

112.270 zł

środków zagranicznych

o kwotę

112.270 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
w tym: wydatki jednostek budżetowych
rozdz. 80110 – Gimnazja

w tym: wydatki jednostek budżetowych

rozdz. 85295 – Pozostała działalność
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem

o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę

o kwotę

202.636 zł

202.636 zł
50.631 zł
50.631 zł

112.270 zł

§3

Dokonać zmian w przychodach i rozchodach budżetowych w Tabeli Nr 4.
Dokonać zmian w Tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody” budżetu w 2016 roku

stanowiącej integralną część uchwały Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia
16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2016 rok.


zł

Zwiększyć przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
wolne środki

o kwotę

68.296

§4
Po dokonaniu zmian zmniejsza się nadwyżka budżetowa miasta do wysokości
3.510.943 zł, która zostanie przeznaczona na:

a) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 1.910.943 zł

b) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie – 1.600.000 zł.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
1. Z uwagi na realizację projektu polsko-niemieckiego z Polsko-Niemieckiej

Współpracy Młodzieży z Warszawy przez GM 1 zachodzi konieczność
zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie
o kwotę 5.491 zł.

2. Z uwagi na realizację projektu „Zielona pracownia” dofinansowanego

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach przez Szkołę Podstawową nr 6, Szkołę Podstawową
nr 8, Miejski Zespół Szkół nr 1 i Gimnazjum nr 1 zwiększa się dochody

i wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Gmina w ramach złożonego
wniosku otrzyma z WFOŚiGW dotację w wysokości 179.480 zł, natomiast

w ubiegłym roku w ramach konkursu na projekt pracowni „Zielona szkoła”

trzy szkoły otrzymały nagrody z WFOŚiGW w wysokości 27.905 zł. W ramach

środków własnych gmina jest zobowiązana zabezpieczyć na realizację
zadania 68.296 zł.

3. W związku z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego

na lata 2014 – 2020 oraz podpisaną umową partnerską zawartą pomiędzy

Powiatem Będzińskim, a Miastem Będzin – Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Będzinie, a tym samym przystąpieniem Gminy Będzin

do projektu „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów
społecznych” konieczne jest zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale
852 – Pomoc społeczna.

