Uchwała Nr XXVI/197/2016
Rady Miejskiej Będzina

z dnia 26 października 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 2016 r., poz. 446), 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 wydatkach budżetowych w tabeli Nr 2.
Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta

o kwotę

Dział 710 – Działalność usługowa

o kwotę

20.000 zł

wydatki majątkowe

o kwotę

20.000 zł

o kwotę

122.645 zł

zł

rozdz. 71095 – Pozostała działalność
w tym: pozostałe wydatki majątkowe

„Budowa zaplecza socjalnego na Warpiu – ul. 1 Maja”
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

o kwotę
o kwotę

142.645

20.000 zł
20.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

o kwotę

w tym: wydatki jednostek budżetowych

o kwotę

Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta

o kwotę

Dział 600 – Transport i łączność

o kwotę

142.645 zł

wydatki bieżące

o kwotę

142.645 zł

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

o kwotę

142.645 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

o kwotę

5.908 zł

o kwotę

5.908 zł

wydatki bieżące

o kwotę

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
w tym: wydatki jednostek budżetowych

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń

i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego
wydatki bieżące

w tym: obsługa długu oraz wydatki z tytułu poręczeń
i gwarancji

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

o kwotę

o kwotę

o kwotę

122.645 zł

2.347.065

142.645 zł
142.645 zł

o kwotę

5.908 zł

o kwotę

2.198.512 zł

o kwotę

2.198.512 zł

o kwotę

2.198.512 zł

w tym: wydatki jednostek budżetowych

o kwotę

§2

122.645 zł

5.908 zł

o kwotę

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

122.645 zł

o kwotę

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami
wydatki bieżące

122.645 zł

2.198.512 zł

2.198.512 zł

Dokonać zmiany w § 4 uchwały XV/111/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia

16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2016 rok, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
a) sfinansowanie

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 15.000.000 zł,

2. Ustala się potencjalną kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2016 roku
z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 38.508 zł.

3. Łączną maksymalną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku
budżetowym w kwocie 76.800 zł.

§3
Dokonać zmiany w § 9 uchwały XV/111/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia

16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2016 rok, który otrzymuje następujące brzmienie:

Upoważnia się Prezydenta Miasta Będzina do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 1a niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków
między działami.

4. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty
określonej w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały.
§4
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.



Zwiększyć przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

wolne środki

o kwotę

2.204.420 zł

§5
Po dokonaniu zmian zmniejsza się nadwyżka budżetowa miasta do wysokości
741.306 zł, która zostanie przeznaczona na:

a) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 741.306 zł.

§6
Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do uchwały Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej Będzina
z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2016 rok.

§7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
1. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami
z

przeznaczeniem

na

realizacje

zadania

pod

nazwą

„Odbiór

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

z terenu miasta Będzina oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych”.

2. Zwiększa się środki finansowe w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

o kwotę 142.645 zł w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu
i obowiązku utrzymania w należytym stanie technicznym dróg gminnych.

3. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75704 wynika z planowanego
udzielenia przez Miasto Będzin poręczenia pożyczki, która będzie zaciągnięta

przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej

i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie”.
Planowana kwota poręczenia wynosi 76.800 zł.

