UCHWAŁA NR XIX/140/2020
MIEJSKIEJ BĘDZINA

RADY

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Będzina na 2020 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. z2019 r.. poz. 506 zpóz'n. zm.), art. 3 ust. pkt 1 iust. 3 pkt 2 ustawy zdnia
13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity - Dz.U. 22018 r..
poz. 1530 ), art. 211, art. 216 ust. i ust. 2 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz uchwały Nr XVIII/1270019 Rady Miejskiej Będzina z dnia
12 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2020 rok
1

1

1

Rada Miejska Będzina
uchwala:
ij

l. Dokonać zmian w planowanych dochodach budżetowych w tabeli Nr

1.

Zmniejszyc'plan dochodów budżetu miasta 0 kwotę 50 zł
Dzial 754 — Bezpieczeństwopubliczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 50 zl
dochody bieżące o kwotę 50 zł
w tym: dotacje celowe z funduszy celowych,

jst na zadania bieżące o kwotę 50 zl

(dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawieporozumień między
jednostkamisamorządu terytorialnego) 0 kwotę 50 zł
Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 967.480 zł
Dzial 926 — Kultura fizyczna

:)

kwotę 967.480 zl

dochody majątkowe o kwotę 967.480 zl
w tym: dotacje celowe na wydatki inwestycyjne o kwotę 967.480 zl

:

(dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) o kwotę 967.480
zł
5 2.

Dokonać zmian w planowanych wydatkach budżetowych w tabeli Nr 2.

Zmniejszyć phm wydatków budżetu miasto 0 kwotę 50 zł

Dzial 754 — Bezpieczenstwopubliczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 50 zl

rozdz 75414 — Obrona cywilna (› kwotę 50 zl
wydatki bieżące o kwotę 50 zl
w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50 zł
z tego: wydatki związane z

realizacją zadań statutowych o kwotę 50 zl

Zwiększyć plan wydatków budżetu miasm o kwotę

1. 762. 782

zl

Dzial 600 — Transport i łączność o kwotę 327.000 zl

rozdz. 60014 — Drogi publiczne powiatowe o kwotę 327.000 zł
wydatki majątkowe o kwotę 327.000 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 327.000 zl
"Przebudowa drogi powiatowej 4708S — ul. Czesława ]i/[ilmza — etap II " o kwotę 32 7. 000 zł
Dzial 750 — Administracja publiczna o kwotę 13.480 zl
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rozdL 75095 — Pozostała działalność 0 kwotę 13.480 zł
wydatki bieżące o kwotę 13.480 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę [3.480 zł
ztego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 13.480 zł
Dział 801 — Oświata i wychowanie (› kwotę 22.301 zł
rozdL 80101 — Szkoły podstawowe 0 kwotę 22.301 zł
wydatki bieżące o kwotę 22.301 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.760 zł
z tego: wynagrodzenia

i

składki od nich naliczane o kwotę 1.140 zł

ztego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 8.620 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem śr. zagr. o kwotę 12.541 zł

Dział 926 — Kultura fizyczna :: kwotę l.400.l)01 zl
rozdz. 92604 — Instytucje kultury fizycznej 0 kwotę 1.400.001 zł
wydatki majątkowe o kwotę l.400.00l zl
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.400001 zl
”Modernizacja energetyczna budynku OSiR przy ulicy Sportowej 4 w Będzinie " a kwolę I 400.001 zł

53. Dokonać zmian w przychodach i rozchodach budżetowych w Tabeli Nr 4.
Dokonać zmian wTabeli Nr4 „Przychody irozchody" budżetu w 2020 roku stanowiącej integralną część

uchwały Nr XVIII/1270019 Rady Miejskiej Będzina z dnia
Będzina na 2020 rok.

12

grudnia 2019 roku w sprawie budżetu miasta

Zwiększyć przychody z tytulu innych rozliczeń krajowych
wolne środki o kwotę 795.302 zł
5 4.

Po dokonaniu zmian zwiększa się deficyt budzetowy miasta do wysokości 7.976.514 zł, który zostanie

pokryty:
a) przychodami pochodzącymi z wpływów z zaciągniętego kredytu w kwocie
b) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie
12

—

—

7.181.212 zł,

795.302 zł.

5 5. Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do uchwały Nr XVIII/127/2019
grudnia 2019 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2020 rok.

Rady Miejskiej Będzina z dnia

5 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
5 7. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Krzysztof Dudziński
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