UCHWAŁA NR Xll/77l2019
MIEJSKIEJ BĘDZINA

RADY

z dnia

13

czerwca 2019

r.

w sprawie zmian budżetu miasta Będzina na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r.. poz 506), art. 3 ust. pkt iust. 3 pkt 2 ustawy zdnia 13 listopada
2003 roku o dochodach jednostek samorwdu terytorialnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r.. poz. 1530 ).
art. 21 1, art. 216 ust. i ust, 2 pkt ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst
jednolity - Dz. U. z 2017 r.. poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Nr Ill/7/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia
13 grudnia 2018 roku w sprawie budzetu miasta Będzina na 2010 rok
i

I

1

1

1

Rada Miejska Będzina
uchwala:

; l. Dokonać zmian w planowanych dochodach budżetowych w tabeli Nr ].
Zwiękxzyc'plan dochodńw budżetu miasta o kwotę 722.382 zł
Dzial 852 — Pomoc spoleczna o kwotę 722.382 zl
dochody bieżące o kwotę 722.382 zl
w tym: dochody na programy finansowane z udzialem środkow zagranicznych @ kwote 722.382 zl
(dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europe/”skich oraz środków.
!) klórych mowa w art. 5 145/3ka 5 lit. a i b ustawy. lub platności w ramach budzetu środków euro/nyskich.
realizowanych przczjsl) o kwotę 722.382 z]
@

2.

Dokonać zmian w planowanych wydatkach budżetowych w tabeli Nr 2.

Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 5 70. 0003
Dzial 801

—

Oświata i wychowanie o kwotę 570.000 zl

rozdz. 80101

—

Szkoły podstawowe 0 kwotę 570.000 zł

wydatki majątkowe o kwotę 570.000 zł

wtym: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 570.000 zł
Termumodemizucja SP nr I w Będzinie
Zwiększyć plan wwlurków budżetu miasta o kwotę

1191382 zl

Dział 630 — Turystyka 0 kwotę 60.000 zl

rozdz. 63095 _ Pozostala dzialalność (› kwotę 60.000 zł
kwotę 60.000 zł

wydatki majątkowe

(:

w tym: inwestycje

zakupy inwestycyjne o kwotę 60.000 zl

i

Rozbudowa systemu śclezek rowerowych na terenie Miasta Będzina - projekt

Dzial 700 — Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 300.000 zł
rozdz. 70004

—

Różne jednostki obslugi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 300.000 zl

wydatki bieżące o kwotę 300.000 zł
w tym: wydatki

jednostek budzetowych

(:

kwote 300.000

Zl

ztego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 300.000 zł
Dzial 754 — Bezpieczenstwopubliczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 60.000 zl
rozdz. 75495

—

Pozostala dzialalność o kwotę 60.000 zl

wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł

ld' 096A973Ił-61)644383-BE90-446FAOFF61AD.
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w tym: inwestycje

i

zakupy inwestycyjne

Rozbudowa mani/aringu na [arenie

(›

kwotę 60.000 zł

Masta Będzina

Dzial 852 — Pomoc spoleczna o kwotę 722.382 zl

rozdz. 85219

- Ośrodki pomocy spolecznej o kwotę

722.382 zl

wydatki bieżące o kwotę 722.382 zl
w tym: wydatki na programy finansowane z udzialem środków zagranicznych) o kwotę 7223 82 zl
Dzial 900 —Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 150.000 zl

rozdz. 90004— Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 150.000 zl
wydatki biezace

[:

kwotę 150.000 zl

w tym: wydatki jednostek budżetowych

:)

kwotę 150.000 zł

z tego: wydatki związane z realizacją zadań

statutowych (: kwotę 150.000 zl

53. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

ś4. Uchwala

wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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UZASADNI
1

Zwiększa się plan dochodow

i

wydatków w rozdziale 3520) ze wzgledu na realizację projekiu

,.Cenlrllm Uslug Spolecznycli w Będzinie

, wsparcie

organizacji uslug opiekuńczych na poziomie

lokalnym" wspolfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodziwa Śląskiego na lata 2014 _ 3020.
z.

Zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 63095 dokonuje się w zwiazku

z nowym zadaniem

Inwestycyjnym „Ruzbudowa systemu ściezek rowerowych na terenie Miasta Będzina

, projekl'Ż

3.

Zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 75495 dokonuje się w zwiazku z nowym zadaniem
inwesryeyjnym „Rozbudowa monitoringu na terenie Miasta Będzina".

4.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70004

w

związku z koniecznością znpewnieiiin śrndków

finansowych na oplate z lyrulu gospodarowania odpadami komunalnymi.
si

z uwagi nu konieczność zapewnienia środków finansowyen na bieżące uirzymnnie zielem w mieście
zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004
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Id 696A978E-6064-4353›BE90-446FAOFF51AD.
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