ZARZĄDZENIE Nr 0050.378.2016
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 21 września 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446), art. 257
pkt 1, pkt 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 roku 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
zarządzam:

Dokonać zmian w budżecie miasta

§1
ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW

o kwotę

320.025 zł

Dział 750 – Administracja publiczna
o kwotę
z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
o kwotę

28.280 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna
o kwotę
dochody bieżące
o kwotę
z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
o kwotę
z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
ustawami
o kwotę

291.745 zł
291.745 zł

28.280 zł

20.793 zł
270.952 zł

§2
ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW

o kwot

Dział 750 – Administracja publiczna
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

320.025 zł
28.280 zł
28.280 zł
28.280 zł
28.280 zł

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

o kwotę

28.280 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna
rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych
rozdz. 85295 – Pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych

o kwotę

291.745 zł

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

20.793 zł
20.793 zł
20.793 zł
20.793 zł
270.952 zł
270.952 zł
270.952 zł

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Dyrektorowi Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Egz. 2 z 2

UZASADNIENIE
1. Dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
Nr FBI.3111.194.9.2016 z 13 września 2016r. w rozdziale 75011 – Urzędy
wojewódzkie w wysokości 28.280 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań
wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. Dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
Nr FBI.3111.203.3.2016 z 13 września 2016r. w rozdziale 85228 – Usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 20.793 zł. Środki
przeznaczone są na organizację i świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
3. Dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
Nr FBI.3111.161.7.2016 z 9 września 2016r. w rozdziale 85295 – Pozostała
działalność w wysokości 270.952 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie
zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.

