Uchwała Nr XLI/348/2017
Rady Miejskiej Będzina

z dnia 27 września 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 z późn.
zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1453 ), 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.
Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta

o kwotę

2.020

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę

2.020 zł

zł

dochody bieżące

w tym: dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania
bieżące

(środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych

o kwotę

2.020 zł

o kwotę

2.020 zł

o kwotę

2.020 zł

do sektora finansów publicznych na realizację zadań

bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych)

Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta

o kwotę

353.600 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

o kwotę

353.600 zł

środków zagranicznych

o kwotę

150.000 zł

pozyskane z innych źródeł)

o kwotę

150.000 zł

bieżące

o kwotę

3.600 zł

pozyskane z innych źródeł)

o kwotę

3.600 zł

bieżące

o kwotę

200.000 zł

o kwotę

200.000 zł

dochody bieżące

w tym: dochody na programy finansowane z udziałem
(środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
w tym: dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania
(środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
w tym: dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania
(dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego)

o kwotę

353.600 zł

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

o kwotę

Dział 710 – Działalność usługowa

o kwotę

wydatki bieżące

o kwotę

zł

rozdz. 71095 – Pozostała działalność
w tym: wydatki jednostek budżetowych

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

175.520

31.600 zł

o kwotę

31.600 zł

o kwotę

31.600 zł

o kwotę

31.600 zł

31.600 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę

2.020 zł

szkolenia młodzieży

o kwotę

2.020 zł

w tym: wydatki jednostek budżetowych

o kwotę

2.020 zł

rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy

wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także
wydatki bieżące

o kwotę

2.020 zł

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

o kwotę

Dział 855 – Rodzina

o kwotę

100.000 zł

o kwotę

100.000 zł

o kwotę

100.000 zł

środowiska

o kwotę

41.900 zł

wydatki bieżące

o kwotę

35.500 zł

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

o kwotę

35.500 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę

Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta

o kwotę

Dział 600 – Transport i łączność

o kwotę

73.500 zł

o kwotę

73.500 zł

o kwotę

73.500 zł

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

o kwotę

w tym: wydatki jednostek budżetowych

o kwotę

wydatki bieżące

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
rozdz. 90095 – Pozostała działalność
w tym: wydatki jednostek budżetowych
wydatki majątkowe

„Budowa placu zabaw”

zł

o kwotę
o kwotę

o kwotę

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

o kwotę

w tym: wydatki jednostek budżetowych

o kwotę

wydatki bieżące

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.020 zł

100.000 zł

100.000 zł

41.900 zł

35.500 zł

6.400 zł
6.400 zł

430.200

73.500 zł

73.500 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

o kwotę

356.700 zł

wydatki bieżące

o kwotę

53.100 zł

środków zagranicznych

o kwotę

53.100 zł

podstawowych

o kwotę

100.000 zł

w tym: wydatki jednostek budżetowych

o kwotę

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

o kwotę

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem
rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach
wydatki bieżące

53.100 zł

o kwotę

100.000 zł

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

o kwotę

100.000 zł

wydatki bieżące

o kwotę

200.000 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola

o kwotę

w tym: dotacje na zadania bieżące

200.000 zł

o kwotę

3.600 zł

o kwotę

3.600 zł

o kwotę

w tym: wydatki jednostek budżetowych

o kwotę

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

200.000 zł

o kwotę

rozdz. 80110 – Gimnazja
wydatki bieżące

100.000 zł

3.600 zł

3.600 zł

§3
Dokonać zmian w Załączniku 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

stanowiącym plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi
finansowanych na 2017 rok.

Lp.
1

1
2

NAZWA
DZIAŁ
2

801
801

ROZDZ
3

Szkoła Podstawowa Nr 6
80101
80148

Przedszkole Miejskie Nr 5
80104
80148

DOCHODY

WYDATKI

zwiększenie

zwiększenie

4

51.000
51.000
0

30.000
30.000
0

5

51.000

51.000

0

30.000

30.000

0

W wykazie jednostek budżetowych dokonać zmiany nazw:


w pozycji 20 – Miejski Zespół Szkół nr 1 / Szkoła Podstawowa nr 2,



w pozycji 22 – Miejski Zespół Szkół nr 3 / Szkoła Podstawowa nr 3,




w pozycji 21 – Miejski Zespół Szkół nr 2 / Szkoła Podstawowa nr 13,
w pozycji 23 – Miejski Zespół Szkół nr 4 / Szkoła Podstawowa nr 9.
§4

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.
§5

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.


Zmniejszyć przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

wolne środki

o kwotę

96.900 zł

§6
Po dokonaniu zmian zwiększa się nadwyżka budżetowa miasta do wysokości
4.036.853 zł, która zostanie przeznaczona na:

a) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie – 4.036.853 zł.

§7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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




w związku z pozyskaniem środków na realizację projektów:

Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej „Dzieląc się i wspólnie ucząc
siejemy ziarna naszej przyszłości” realizowany w Szkole Podstawowej nr 10
w Będzinie w latach 2017 – 2019,

Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „Droga do sukcesu
poprzez

edukację

pozytywną”

ze

środków

Europejskiego

Funduszu

Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt
realizowany

będzie

w latach 2017 – 2019.

w

Szkole

Podstawowej

nr

13

w

Będzinie

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 73.500 zł w rozdziale 60016 w związku

z koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu i obowiązku utrzymania dróg
w należytym stanie technicznym.

3. W ramach dofinansowania projektu polsko-niemieckiego z Polsko-Niemieckiej

Współpracy Młodzieży z Warszawy wprowadza się kwotę 3.600 zł do planu
finansowego Gimnazjum nr 1 po stronie dochodów i wydatków.

4. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.020 zł zgodnie

z rozliczeniem złożonym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach środków na dofinansowanie profilaktyki
zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów uczniów klas III będzińskich szkół
podstawowych na tzw. „zielone szkoły”.

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 200.000 zł w rozdziale

80104 w związku ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego z gmin,
których dzieci mieszkające na ich terenie uczęszczają do przedszkoli

publicznych i niepublicznych na terenie miasta Będzina. Środki powyższe

zostaną przeznaczone na dotacje dla przedszkoli niepublicznych z terenu
miasta oraz zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy przedszkolom

niepublicznym działającym na ich terenie oraz kosztów wychowania

przedszkolnego ponoszonych w przedszkolach publicznych na dzieci
uczęszczające do tych przedszkoli, a będące mieszkańcami miasta Będzina.

6. Zwiększone środki w rozdziale 80103 o kwotę 100.000 zł zostaną
przeznaczone

na realizację wynagrodzeń i pochodnych pracowników

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

