UCHWAŁA NR lX/53/2019
MIEJSKIEJ BĘDZINA

RADY

z dnia 28 marca 2019

r.

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. 3ust. pkt iust, 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada
2003 rokun dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (tekst jednolity › Dz. U. 7 2018 r.,
poz. 1530),
art. 21 1, art. 216 ust. i ust. 2 pkt ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst
jednolity - Dz. U. z 2017 r.. poz. 2077) oraz uchwały Nr 111/7/2018
Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia
2018 roku w sprawie budzetu miasta Będzina
na 2019 rok
1

1

]

1

Rada Miejska Będzina
uchwala:
]. Dokonać zmian w planowanych wydatkach
budżetowych w tabeli Nr 2.
Zwiększyć
w zdał/rów Mel—u
g
;;
Dzial 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa o kwotę 120.000 zl
rozdz. 75405 — Komendy powiatowe
Policji 0 kwotę 10.000 zl

(j

@ ww

@

wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zl
w tym: inwestycje

i

Lukupy inwestycyjne o kwotę 10.000 zl

(”Dotacja inwestycyjna dIa Komendy powiatowej Polic/i”)
rozdz. 75411 — Komendy powiatowe Państwowej
wydatki majątkowe o kwotę
w tym: inwestycje

i

Straży Pożarnej o kwotę 110.000 zl

l

10.000 zł

zakupy inwestycyjne o kwotę

1

10.000 zl

(„ Damą/'a inwestycyjna

Dzin1851

—

dla Komendy powiatowe/' Państwowej Strazy Pozorna/' ”)
Ochrona zdrowia 0 kwotę 144.804 zl

rozdz. 85154 _ Przeciwdziałanie alkoholizmowi o
kwotę 144.804 zl
wydatki biezace o kwotę 144.804 zl
w tym: wydatki

jednostek budżetowych o kwotę 144.804 zl

ztego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 70.300 zl
7.

tego: wynagrodzenia

i

skladki od nich naliczone o kwotę 74.504 zl

Dzial 900 — Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 0 kwotę 282.800 zl
rozdz. 90019 — Wplywy i wydatki związane 7.
gromadzeniem środków z oplat i
środowiska 0 kwotę 282.800 zl

kar za korzystanie ze

wydatki biezace o kwotę 182.800 zl
w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 182.800 zl
z tego: wydatki związane z realizacją zadań
statutowych o kwotę 182.800 zł
wydatki majątkowe () kwotę 100.000 Zl
w tym: inwestycje

i

zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000 zl

(. Modernizacja systemów ngrzewania ”)

52. Dokonać

z dnia

13

zmian w Tabeli nr 3 do uchwały Nr 111/7/2018
grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta Będzina 2019 rok.
na
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QS. Dokonać zmian w Tabeli Nr4 „Przychody
irozchody” budzetu WZOIO roku stanowiącej integralną
część uchwaly Nr lIl/7/2018 Rady Miejskiej Będzina zdnia l3
grudnia 20l8 roku W sprawie budzetu miasta
Będzina na 2019 rok.

Zwiększyć przychody z tytulu innych rozliczeń krajowych - wolne środki
5 4.

pokryty:

Po dokonaniu zmian zwiększa się deticyt
budżetowy miasta do wysokości

(›

kwotę 547,604 zl.

6984.62 xl.

a) przychodami pochodzącymi z wpływów z
emisji obligacji komunalnych w kwocie
h) przychodami pochodzącymi z wolnych środków
w kwocie * 1065364 zl.

—

który zostanie

5.9!8.788 7l,

95. Wykonanie uchwaly powierza się Prezydcntowi Miasta Będzina.
5 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I

Krzyszto Dudziński.
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Uzasadnienie
1.1,wieksza się plan wydatków w dziale 754 z uwagi
na konieczność zabezpieczenia środków na dotacje
inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji oraz dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
2.2godnic z art. 182 ustawy o wychowaniu wtrzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody
zoplal za zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych
wykorzystywane hędą na realizację gminnych
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz gminnych programów
przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być
przeznaczane na inne cele. W związku z powyzszym nalezy
7wrększyc' tegoroczny limit wydatków w rozdziale 85154 o
kwotę niewykorzystanych w poprzednich latach
środków.
3.Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90019 ze względu
na mniejsze wykonanie wydatków w latach
poprzednich,
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