Uchwała Nr VI/32/2019
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie zmian budżetu miasta Będzina na 2019 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 2018 r., poz. 994), 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 2018 r.,
poz. 1530 ), 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 2017 r., poz. 2077) oraz uchwały
Nr III/7/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu
miasta Będzina na 2019 rok

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

o kwotę

5.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę

5.000 zł

dochody bieżące

o kwotę

5.000 zł

w tym: dochody własne

o kwotę

5.000 zł

(wpływy z usług)

o kwotę

5.000 zł

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

o kwotę

434.558 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

o kwotę

429.558 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola

o kwotę

429.558 zł

wydatki majątkowe

o kwotę

429.558 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę

429.558 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę

5.000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

o kwotę

5.000 zł

wydatki bieżące

o kwotę

5.000 zł

w tym: wydatki jednostek budżetowych

o kwotę

5.000 zł

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

o kwotę

5.000 zł

„Termomodernizacja budynku PM nr 13”

§3
Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do uchwały Nr III/7/2018 Rady Miejskiej Będzina
z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2019 rok.
§4
Dokonać zmian w przychodach i rozchodach budżetowych w Tabeli Nr 4.
Dokonać zmian w Tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody” budżetu w 2019 roku
stanowiącej integralną część uchwały Nr III/7/2018 Rady Miejskiej Będzina
z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2019 rok.


Zwiększyć przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
wolne środki

o kwotę 429.558 zł
§5

Po dokonaniu zmian zwiększa się deficyt budżetowy miasta do wysokości 6.348.346
zł, która zostanie pokryty:
a) przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji obligacji komunalnych
w kwocie – 5.918.788 zł,
b) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie – 429.558 zł.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIE NIE
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. Zwiększenie w rozdziale 80104 jest zasadne z uwagi na konieczność
zabezpieczenia środków pieniężnych na pokrycie wydatków dotyczących
zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku PM nr 13”.

