Uchwała Nr XXX/242/2017
Rady Miejskiej Będzina

z dnia 22 lutego 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

48.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

o kwotę

43.000 zł

w tym: dochody własne

o kwotę

43.000 zł

o kwotę

43.000 zł

dochody bieżące

(dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

o kwotę

43.000 zł

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę
dochody bieżące

w tym: dochody własne

5.000 zł

o kwotę

5.000 zł

o kwotę

5.000 zł

o kwotę

(nagrody konkursowe)

5.000 zł

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

o kwotę

Dział 600 – Transport i łączność

o kwotę

wydatki majątkowe

o kwotę

zł

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe
w tym: pozostałe wydatki majątkowe

1.685.380

172.445 zł

o kwotę

172.445 zł

o kwotę

172.445 zł

172.445 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4722 na odcinku ul. Sienkiewicza w Będzinie”
Dział 801 – Oświata i wychowanie

o kwotę

47.935 zł

wydatki bieżące

o kwotę

4.935 zł

środków zagranicznych

o kwotę

4.935 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola

o kwotę

43.000 zł

o kwotę

43.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem

wydatki bieżące

w tym: wydatki jednostek budżetowych

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane

z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie

o kwotę

o kwotę

4.935 zł

43.000 zł

o kwotę

43.000 zł

o kwotę

1.460.000 zł

ze środowiska

o kwotę

460.000 zł

w tym: pozostałe wydatki majątkowe

o kwotę

460.000 zł

wydatki majątkowe

o kwotę

„Zabudowa dwóch separatorów z osadnikiem na

460.000 zł

terenie miasta Będzina oraz opracowanie operatów

wodnoprawnych dla istniejących wylotów kanalizacji
deszczowej W4 i W7”

o kwotę
o kwotę

160.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

o kwotę

1.000.000 zł

w tym: pozostałe wydatki majątkowe

o kwotę

1.000.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę

5.000 zł

wydatki bieżące

o kwotę

5.000 zł

o kwotę

5.000 zł

„Modernizacja systemów ogrzewania”

wydatki majątkowe

o kwotę

„Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru

300.000 zł

1.000.000 zł

funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

o kwotę

w tym: wydatki jednostek budżetowych

o kwotę

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5.000 zł
5.000 zł

§3
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 1.637.380 zł

§4
Po dokonaniu zmian zmniejsza się nadwyżka budżetowa miasta do wysokości
6.194.759 zł, która zostanie przeznaczona na:

a) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie – 6.194.759 zł.
§5

Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do uchwały Nr XXVIII/212/2016 Rady Miejskiej Będzina
z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2017 rok.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
1. W związku z porozumieniem zawartym ze Związkiem Miast Polskich wpłynęły

środki finansowe przeznaczone na nagrodę główną Grand Prix dla laureata

Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Zachodzi więc konieczność
zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 92195 o kwotę 5.000 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w związku z wynajmem części budynku Przedszkola Miejskiego nr 11
Stowarzyszeniu

„Bądź

z

nami”

na

warsztaty

terapii

zajęciowej

dla

podopiecznych. Do ubiegłego roku zwroty były przyjmowane na zmniejszenie
wydatków i przeznaczane na zakup opału i energii. Ze względu na zmianę
ustawy o VAT środki z wynajmu przyjmowane są na konto dochodów

i odprowadzane do budżetu miasta. Zachodzi konieczność zwiększenia planu
finansowego w celu zabezpieczenia środków na zakup opału i opłat
za energię.

3. Ze względu na mniejsze wykonanie planu wydatków w latach ubiegłych
zwiększa się środki finansowe w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

o kwotę 4.935 zł w związku z realizacją projektu Erasmus+ „Technologie
multimedialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości” (Szkoła Podstawowa
nr 11).

4. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90019 o kwotę 300.000 zł wynika

z konieczności wprowadzenia do budżetu zadania „Zabudowa dwóch
separatorów z osadnikiem na terenie Będzina oraz opracowanie operatów
wodnoprawnych dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej W4 i W7”.

5. Środki w wysokości 160.000 zł zwiększone w rozdziale 90019, przeznaczone

będą na dotowanie działań mieszkańców, mających na celu poprawę jakości
powietrza na terenie miasta Będzina poprzez wymianę systemów grzewczych
na bardziej ekologiczne.

6. W wyniku złożonego przez Powiatowy Zarząd Dróg wniosku o dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4722 na odcinku
ul. Sienkiewicza w Będzinie” przyznane zostało dofinansowanie na realizację

ww. inwestycji w wysokości 80.110 zł, tj. o 344.890 zł mniej niż wnioskowano.
Powiat Będziński wystapił do Miasta Będzina o zwiększenie pomocy

finansowej na realizację przedmiotowego zadania. W związku z powyższym
zachodzi konieczność zwiększenia planu wyadtków o kwotę 172.445 zł.

7. W rozdziale 90095 zwiększa się środki finansowe o kwotę 1.000.000 zł na
zadanie „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy”. Powyższa kwota niezbędna jest do
rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację w/w zadania.

