ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2019
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 8 stycznia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994). art. 257
pkt 1, pkt 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U_ z 2017 roku poz. 2077) oraz uchwały
Nr IIl/7/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie
budżetu miasta Będzina na 2019 rok

zarządzam:

Dokonać zmian w budżecie miasta
@
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ZMNIEJSZYÓ PLAN WYDATKÓW
Dział 900

—

Gospodarka komunalna i ochrona

o kwotę

143.000 zl

kwotę
kwotę

rozdz. 90013 — Schroniska dla zwierząt
wydatki bieżące
wtym: wydatki jednostek budżetowych
ztego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0
0
o
o
o

kwotę
kwotę
kwotę

138.000 zł
138.000 zl
138.000 zl
138.000 zl
138.000 zl

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92195 — Pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
ztego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

o kwotę
0 kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

5.000 zl
5.000 zł
5.000 zl
5.000 zl
5.000 zł

ZWIĘKSZYÓ PLAN WYDATKÓW

o kwotę

143.000 zł

0 kwotę

138.000 zł
138.000 zł
138.000 zl
138.000 zl

środowiska

Dział 921

—

Dzia1900 — Gosgodarka komunalna ochrona
i

środowiska

rozdz. 90013 — Schroniska dla zwierząt
wydatki bieżące
ztego: dotacje na zadania bieżące
Kultura ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92195 — Pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
ztego: wynagrodzenia składki od nich naliczone
Dzial 921

—

i

i

0 kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę
0 kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

5.000 zł
5.000 zł
5.000 zł
5.000 zł
5.000 zł

52

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Naczelnikowi Wydziału
Promocji Kultury Sportu Komunikacji Spolecznej, Naczelnikowi Wydzialu Rozwoju
i

Miasta.

53
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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UZASADNIENIE
1.

Dokonuje się zmian w dziale 90013 — Schroniska dla zwierząt na kwotę
138.000 zl celem zabezpieczenia środków na zadanie związane z
zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy Będzin.
Dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale 92195 — Pozostała
dzialalność na kwotę 5.000 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na
oplaty należne organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub
pokrewnymi.

