UCHWAŁA NR X/57/2019
MIEJSKIEJ BĘDZINA

RADY

z dnia 25 kwietnia 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 2019 r., poz. 506). art. 3 ust. 1 pkt i ust. 3 pkt 2 ustawy zdnia 13 listopada
2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r.. poz. 1530 ).
art. 211. art. 216 ust. l i ust. 2 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst
jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Nr lll/7/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia
13 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2019 rok
1

1

Rada Miejska Będzina
uchwala:
5

l. Dokonać zmian w planowanych dochodach budżetowych w tabeli Nr

1.

Zwiększyć plan dochodów budżetu mins!" o kwotę 3.529.150 zł
Dzial 801 — Oświata i wychowanie o kwotę 1.000 zl
dochody biezace o kwotę 1.000 zl

wtym: dochody wlasne

(›

kwotę 1.000 zł

(wpływy z róznych doch/›dów) o kwotę

1

000 zł

Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 28.150 zł
dochody bieżące o kwotę 28.150 zl
›—

w tym: dochody wlasne

@

kwotę 28.150

21

(środki otrzymane odpnzostałychjednostek zaliczanych do sekmrojinansówpublicznych) o kwotę 28.150 zł
Dzial 900— Gospodarka komunalna
dochody bieżąco o kwotę 3.500000 zl

i

ochrona środowiska 0 kwotę 3500000 zl

w tym: dochody własne 0 kwotę 3.500.000 zł
(wp!) wy
5 Z.

: innych lokalnych nplalpnbiemnych przezjxl) o kwotę 3 500. 000 zł

Dokonać zmian w planowanych wydatkach budżetowych w tabeli Nr 2.

Zmniejsąyćplan wydatków budżetu miasta o kwotę 426.400 zł
Dzial 700 — Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 11.600 zł

rozdz. 70004 — Różne jednostki obslugi gospodarki mieszkaniowej :) kwotę 11.600 zl
wydatki biezace o kwotę 1.600 zl
w tym: wydatkijcdnostek budżetowych o kwotę 11.600 zł
ztego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.600 zł
1

1

Dzial 710 — Działalność usługowa o kwotę 80.000 zl

I'llldL 71004 — Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 30.000 zł
wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych (› kwotę 30.000 zl
ztego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 30.000 zł
rozdz. 71095 — Pozostala dzialalność o kwotę 50.000 zl
wydatki bie'mce () kwotę 50.000 zl
w tym: wydatki jednostek budzetowych o kwotę 50.000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 50.000 zł
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Dzial 801

—

Oświata i wychowanie o kwotę 34.800 zl

rozdz. 80101 — Szkoły podstawowe 0 kwotę 24.000 zl
wydatki majątkowe o kwotę 24.000 zl
wtym: inwestycje zakupy inwestycyjne o kwotę 24.000 zl
i

(Przebudowa .mli gimnastycznej w SP nr 2 w Będzinie)

rozdz. 80104 — Przedszkola o kwotę 10.800 zl
wydatki majątkowe o kwotę 10.800 zl
w tym: inwestycje

i

zakupy inwestycyjne o kwotę 10.800 zł

(Adaptacji) budynku gimnazjum nr I nu przedszkole miejskie - projekt)
Dzial 900 — Gospodarka komunalna

i

ochrona środowiska o kwotę 300.000 zl

rozdz 90015 — Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 75.000 zl

uydatki majątkowe o kwotę 75.000 zł
w tym: inwestycje

i

zakupy inwestycyjne o kwotę 75.000 zł

(Oświetlenie uliczne na lerenie miasta Będzina)

rozdz. 90095 — Pozostała działalność 0 kwotę 225.000 zł
wydatki bieżące o kwotę 100.000 zl
w tym: wydatkijednostek budżetowych o kwotę 100.000 zl
ztego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 100.000 zł

wydatki majątkowe o kwotę 125.000 zl

wtym: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 125.000 zl
(Zaglg'biawski Park Linearny — rewitalizacja obszarufunkcj/analnego doliny rzek I'rzcmszy :' Brjt'nicy)
Zwiększyć plan wydntkn'w budżetu miasta o kwotę 41.123.550 zł
Dział 600 —

Transport i lączność o kwotę 250.000 zl

rozdz. 60016

—

Drogi publiczne gminne o kwotę 250.000 zł
kwotę 250.000 zl

wydatki majątkowe

:)

w tym: inwestycje

zakupy inwestycyjne o kwotę 250.000 zl

i

(Remonly kapitalne dróg)
Dzial 630

- Turystyka 0 kwotę 64.800 zł

rozdz. 63095 — Pozostala dzialalność o kwotę 64.800 zł
wydatki majątkowe o kwotę 64.800 zl
w tym: inwestycje

i

zakupy inwestycyjne o kwotę 64.300 zł

(Budowa centrum przetiadknwego w Będzinie wraz z drugim elapem rozwoju komunikacji rowerowej)
Dzial 700 — Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 168.000 zl

rozdz. 70004 Różne jednostki obslugi gospodarki mieszkaniowej (› kwotę 168.000 zł
wydatki biezace o kwotę 168.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 168.000 zl
ztego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 168.000 zl
›—

Oświata iwychowanie o kwotę 12.600 zl
rozdz,80101— Szkoły podstawowe 0 kwotę 1.000 zł
Dzial 801

›—

wydatki biezące o kwotę 1.000 zł
jednostek budżetowych o kwotę 1.000 zł
ztego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.000 zł

w tym: wydatki
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rozdz. 80104

Przedszkola o kwotę 11.600 zl
wydatki biezące (› kwote 1.600 zł
w tym: wydatkijednostek budżetowych o kwotę 1,600 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 11.600
—

]

1

7.1

01131854 — Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 28.l50 zl
rozdz. 85412 — Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 0 kwotę 28.150 zl
wydatki bieżące o kwotę 28.150 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 28.150 zł
ztego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :) kwotę 28.150 zl
Dzial 900

- Gospodarka komunalna

rozdz. 90002
wydatki bieżące

—

(›

i

ochrona środowiska 0 kwotę 3500.000 zl

Gospodarka odpadami o kwotę 3500.000 zl
kwote 25.500.000 zl

w tym: wydatki jednostek budzetowych o kwotę 3.500.000 zł
ztego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.500.000 zł
Dzial 926 — Kultura fizyczna o kwotę 100.000 zl
rozdz. 92604 — Instytucje kultury lizycznej o kwotę 100.000 zl
wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł
w tym: wydatkijednostek budżetowych o kwotę 100.000 zl
ztego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 100.000 zł
Tabeli nr 3 do uchwały Nr lll/7/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia
2018 roku w sprawie budzetu miasta Będzina na 2019 rok.

53. Dokonać zmian

W

13

grudnia

54. Dokonać zmian w przychodach i rozchodach budżetowych w Tabeli Nr 4,
Dokonać zmian w Tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody" budzetu w 2019 roku stanowiącej integralną część
uchwały Nr lll/7/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta Będzina
na 2019 rok.

Zwiększyć przychody z tytulu innych rozliczeń krajowych - wolne środki o kwotę 168.000 zl
@

5.

Po dokonaniu zmian zwieksza sie deficyt budżetowy miasta do wysokości 7.152.65Z zl. który zostanie pokmy:
a) przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji obligacji komunalnych w kwocie
b) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie
@

6.

—

5.918.788 zl.

_ 1233.864 zl.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

5 7. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Dudziński
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UZASADNIENIE
l.

Zwiększa

plan

sle

dochodów

i

wydatków

w

rozdziale

35412

zgodnle

z wniosklem zlozonym do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie prońlaklykl zdrowotnej
reallzowanej w trakcie wyjazdów uczniów klas lll będzińskich szkól podstawowych na tzw „zielone
szkoly"
IN

Przeniesienie

Środków

Z

rozdzialu

70004

do

rozdzialu

80104

z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej dla lokalu niemieszkalnego przy ul. Radosnej
trwalego zarządu na rzecz jednosiki organimcyjnej Gminy Będzin

jest

Związane
&

ABC,

tojest Przedszkola Miejskiego nr

lz. Od miesiąca maja przedszkole bedzie płatnikiem zaliczek na utrzymanie części wspólnych
budynku nalezącego do wspólnoly mieszkaniowej.
L.)

Zwiększenia w planie wydaikow w rozdziale 60016 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na
wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych dróg

4

w

związku

z

planowaną

aplikacją

do

programu

RPO

WSL

2014-2020

na

Il etap rozwoju komunikacji rowerowej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 63095 oraz
wprowadza się

udanie „Budowa centrum przesiadkowego w Będzinie wraz z drugim etapem rozwoju

komunikacji rowerowej".
5

ZWiększa się srodki w rozdziale 70004„ które zostaną przeznaczone na remonty lokali do zasiedlenia

6

Zwiększone środki finansowe w rozdziale 92604 zostaną przeznaczone na obsluge placów zabaw na

terenie miasta.
7.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 90002 w związku ze zmianą stawki oplaty za
odbióri zagospodarowanieodpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkalych

8

związku z pozyskaniem srodków przez Szkole Podstawowa nr 6 w ramach nagrody za realizację
projektu „Śniadanie daje moc" zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80101.

W
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