Uchwała Nr XXIX/231/2017
Rady Miejskiej Będzina

z dnia 25 stycznia 2017 roku
w sprawie zmian budżetu miasta Będzina na 2017 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 XXVIII/212/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu miasta Będzina na 2017 rok

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

o kwotę

89.665 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

o kwotę

89.665 zł

w tym: dochody własne

o kwotę

89.665 zł

o kwotę

89.665 zł

dochody bieżące

(środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych

o kwotę

89.665 zł

do sektora finansów publicznych na realizację zadań

bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych)

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

o kwotę

309 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

o kwotę

309 zł

o kwotę

309 zł

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń

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

o kwotę

309 zł

i gwarancji

o kwotę

309 zł

Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta

o kwotę

126.623

Dział 801 – Oświata i wychowanie

o kwotę

111.505 zł

wydatki bieżące

o kwotę

111.196 zł

w tym: obsługa długu oraz wydatki z tytułu poręczeń

zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

o kwotę

111.196 zł

w tym: wydatki jednostek budżetowych

o kwotę

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

o kwotę

w tym: wydatki jednostek budżetowych

o kwotę
o kwotę

309 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

o kwotę

15.118 zł

o kwotę

15.118 zł

o kwotę

15.118 zł

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wydatki bieżące

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

rozdz. 85295 – Pozostała działalność
wydatki bieżące

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem
środków zagranicznych

111.196 zł

o kwotę

111.196 zł

o kwotę

309 zł

o kwotę

309 zł
309 zł

15.118 zł

§3
Dokonać zmiany w § 4 pkt 2 uchwały XXVIII/212/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia

21 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2017 rok, który otrzymuje następujące brzmienie:

2. Ustala się potencjalną kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2017 roku
z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 38.199 zł.
§4
Dokonać zmian w przychodach i rozchodach budżetowych w Tabeli Nr 4.
Dokonać zmian w Tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody” budżetu w 2017 roku
stanowiącej integralną część uchwały Nr XXVIII/212/2016 Rady Miejskiej Będzina
z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2017 rok.


Zwiększyć przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

wolne środki

o kwotę

36.649 zł

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

a) planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie – 1.532.139 zł,

b) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie – 6.300.000 zł.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie
w związku z realizacją projektu „Zielona pracownia” dofinansowanego

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Gmina w ramach złożonego wniosku otrzyma dotację
w wysokości 89.665 zł. W ubiegłym roku w ramach konkursu na projekt

pracowni szkoły (SP 4, SP 10, MZS 2) otrzymały nagrody w wysokości ogółem
21.531 zł. Zgodnie z harmonogramem środki przeznaczone zostana na
remont sal przeznaczonych na utworzenie pracowni.

2. Zwiększa się środki finansowe w rozdziale 85295 – Pozostała działalność

o kwotę 15.118 zł w związku z realizacją projektu współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

3. Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75704 wynika z urealnienia kwoty
planowanych wydatków z tytyłu poręczeń do wielkości wynikającej z umowy

poręczenia podpisanej przez gminę Będzin dla Miejskiej i Powiatowej

Biblioteki Publicznej w Będzinie. Plan pierwotny założono w oparciu o wstępne
wyliczenia przedłożone przez MiPBP. Po podpisaniu umowy wymaga on
skorygowania.

