PROJEKT
Uchwała Nr .................
Rady Miejskiej Będzina
z dnia ................ 2018 roku
w sprawie budżetu miasta Będzina na 2019 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

lit.

d, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r„ poz. 994), art. 211, art.

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Dz. U, z 2017 r., poz 2077) oraz art. 3

212, art. 214, art. 215, art. 218, an.220 ust.
o finansach publicznych (tekst jednolity
i

-

1

art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego (tekst jednolity , Dz.

U.

z 2017 roku, poz. 1453)

Rada Miejska Będzina
uchwala:
5
1.

1

Ustala się dochody budżetu miastaw wysokości

ztego:

251 102 980 zł

w wysokości
dochody bieżące
w wysokości
dochody majątkowe
zgodnie z zalączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr

2. Ustala się wydatki budżetu miastaw wysokości

ztego:

237 793 401 zl
13 309 579 zł
1.

257 021 768 zl

'

wydatki bieżące

w wysokości

236 667 139 zl

20 354 629 zl
wydatki majątkowe
w wysokości
2
do
zgodnie z załączonymi
niniejszej uchwały Tabelą nr oraz Tabelą nr 3.

52
Ustala się deficyt budżetowy miasta w wysokości 5918 788 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji obligacji komunalnych.

53
Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.000.000 zł oraz rozchody budżetu
w kwocie 8 081 212 zł, zgodnie z Tabelą nr 4 załączoną do niniejszej uchwały.

54
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytow zaciaganych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 15 000 000 zł.

1.

2. Ustala się potencjalną kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2019 roku

z tytulu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 38 199 zł.
55

1.

Ustala się

2. Ustala się

z tego

rezerwę ogólną
rezerwy celowe

w wysokości
w wysokości

400 000 zl
2 060 000 zł

:

rezerwa celowa na wynagrodzenia wraz
z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników
w wysokości
jednostek budżetowych
rezerwa celowa na zadania z zakresu
w wysokości
zarządzania kryzysowego
rezerwa celowa na zakupy wydatki
w wysokości
inwestycyjne

500 000 zł
760 000 z)

i

800 000 zł

56

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim
Programie Prońlaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Zwalczanie narkomanii w wysokości 1 000 000 zl.
2, Ustala się dochody z tytulu oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w wysokości 9 200 000 zł.
3, Ustala się dochody związanez gromadzeniem środków z oplat
kar za
korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych
W ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości 1 030 000 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
1.

i

i

57
Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu miasta podmiotom należącym
nienależącym do sektora ńnansów publicznych w wysokości 34 827 455 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
i

gs
Ustala się plan dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wyodrębnionym rachunku
oraz plan wydatków nimi finansowanych w wysokości:
5 925 870 zł
5 925 870 zł

w kwocie
w kwocie

dochody
wydatki

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
59

Upoważnia się Prezydenta Miasta Będzina do:
Zaciąganie kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości określonej w 5 4 ust.1a niniejszej uchwały.
2. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
winnych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
3. Dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków
1.

między działami.

510
Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych
wtym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków wtym roku
budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych
w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku
bieżącego.
1.

5 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

512
Uchwała wchodzi w Życie z dniem 1 stycznia 2019 roku
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

i

podlega publikacji

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie budżetu miasta
Będzina na 2019 rok.
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