Uchwała Nr XXVIII/224/2016
Rady Miejskiej Będzina

z dnia 21 grudnia 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 (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) 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

4.850 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

o kwotę

4.850 zł

w tym: dochody własne

o kwotę

dochody bieżące

(wpływy z różnych dochodów)

o kwotę

4.850 zł

o kwotę

4.850 zł

4.850 zł

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

o kwotę

4.850 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

o kwotę

4.850 zł

powiatu)

o kwotę

4.850 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach
wydatki majątkowe

o kwotę

w tym: pozostałe wydatki majątkowe

o kwotę

„Zakup defibrylatora”

4.850 zł

4.850 zł

§3
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.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
1.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 4.850 zł

w związku z zawarciem umowy prewencyjnej z Powszechnym Zakładem

Ubezpieczeń na Życie S.A. na dofinansowanie zakupu defibrylatora w ramach
działań związanych z bezpieczeństwem publicznym.

