UCHWAŁA NR XI/65/2019
MIEJSKIEJ BĘDZINA

RADY

z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmian budżetu miasta Będzina na 2019 rok
Na podstawie

pkt 4, art. 51 iart. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(teket jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 506). art. 3 ust. pkt i ust. 3 pktZ ustawy z dnia 13 listopada
2003 roku odochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 ).
art. 21 1, art. 216 ust. l lust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst
jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z pózn. zm.) oraz uchwaly Nr lll/7/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia
13 grudnia 2018 roku w sprawie budzetu miasta Będzina na 2019 rok
art.

18 ust. 2

1

1

Rada Miejska Będzina
uchwala:
Dokonać zmian w planowanych dochodach budżetowych w tabeli Nr
Zwiększyć plan duchudńw budżetu miasta 0 kwotę 525.510 zł
@

1.

Dział 750

- Administracja

1.

publiczna o kwotę 300.000 zl

dochody majątkowe o kwotę 300.000 zl
w tym: dochody na programy finansowane z udzialem środkow zagranicznych o kwotę 300.000 zl

(dotacje celowe w rumuch programówfinansowanych z udziałem środków europejskich)
Dzial 801

—

(›

kwnlę 300.00!) zł

Oświata wychowanie o kwotę 25.510 zl
i

dochody bieżące o kwotę 25.510 zl
w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych o kwotę 25.510

zI

(r'mdki na dofinansowanie wlasnych zadań bieżących gmin. pawialów. samorządów województw pozyskane
z innych źródeł) 0 kwotę 25 5/02?

52. Dokonać zmian w planowanych wydatkach budżetowych w tabeli Nr 2.
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 325.510 zł
Dzial 750 — Administracja publiczna

(›

kwotę 300.000 zl

rozdz. 75023 — Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 kwotę 300.000 zl
wydatki bieżące o kwotę 300.000 zl
w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 300.000 zl
z tego: wydatki związane z

Dzial 801

—

realimcja zadań statutowych

:)

kwotę 300.000 zl

Oświata i wychowanie (] kwotę 25.510 zl

rozdz. 80110 — Gimnazja

:)

kwotę 25.510 zł

wydatki biezace o kwotę 25.510 zl
w tym: wydatki na programy finansowane z udzialem środków zagranicznych) o kwotę 25.510 zł
5 3. Wykonanie uchwaly powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
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94. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
I.Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80110 zgnduiez przyznanym dolinamowanicm [ir/.cz.
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży dla projektu „Unia Lubelskaw LARPie” realizowanego przez
Szkolę Podstawową ur 2.
2.Zwiększenia wplanic dochodów iwydaików wrozdziale 75023 dokonuje się wzwiązku zotrzymana
płatnością końcową dla projektu „.o-Będzin ~ rozwoj cyti'owych usług publicznych”. Mając na uwadze
powyższe planuje się przeprowadzić dzialania promocyjne związane z uruchomieniem innowacyjnej Platformy
Uslug Elektronicznych. Dodatkowo wramach projektu zostanie wdrożony system powiadamiania
mieszkańców Będzina, dzięki któremu intcrcśanci Urzędu Miejskiego wBędzinic będą otrzymywac"
komunikaty ozagrozeniach mereorologicznych, odbiorze odpadów, jak iinnych ważnych wydarzeniach
odbywających się na terenie Będzina.
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