PROJEKT nr 149/2019
U C H WA Ł A N r X V I . _ _ _ _ . 2 0 1 9
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2019
Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala,
co następuje:
§ 1 Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.48.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
budżetu Miasta Wojkowice na rok 2019, polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę – 100 672,00 zł, wg
następującego zestawienia:
Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2019
Dział

Nazwa

700

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe:

Zwiększenie
50 000,00
50 000,00

w tym: dochody ze sprzedaży majątku:

50 000,00

Różne rozliczenia

758

Subwencja ogólna, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej:
w tym: dochody bieżące:

50 672,00
50 672,00
50 672,00

Łącznie:

100 672,00

§ 2 Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.48.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
budżetu Miasta Wojkowice na rok 2019, polegających na zwiększeniu planu wydatków o łączną kwotę – 100 672,00
zł, wg następującego zestawienia.
Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2019
Dział

Rozdział

750
75023

Nazwa
Administracja publiczna

50 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

50 000,00

Wydatki bieżące:

50 000,00

W tym: wydatki jednostek budżetowych:
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
801
80101

Zwiększenie

50 000,00
50 000,00

Oświata i wychowanie

50 672,00

Szkoły podstawowe

28 112,00

Wydatki bieżące:
W tym: wydatki jednostek budżetowych:

28 112,00
28 112,00
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W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
80150

28 112,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych

22 560,00

Wydatki bieżące:

22 560,00

W tym: wydatki jednostek budżetowych

22 560,00

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

22 560,00

Łącznie:

100 672,00

§ 3 Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.48.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
budżetu Miasta Wojkowice na rok 2019, polegających na przeniesieniu w planie wydatków kwoty – 32 000,00 zł
między działami i rozdziałami, wg następującego zestawienia:
Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2019
Dział

Rozdział

750
75023

Nazwa

Zmniejszenie

Administracja publiczna

32 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

32 000,00

Wydatki bieżące:

32 000,00

W tym: wydatki jednostek budżetowych:

32 000,00

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
900
90002

Zwiększenie

32 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

32 000,00

Gospodarka odpadami komunalnymi

32 000,00

Wydatki bieżące:

32 000,00

W tym: wydatki jednostek budżetowych:
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
Łącznie:

32 000,00
32 000,00
32 000,00

32 000,00

§ 4 Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.48.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
budżetu Miasta Wojkowice na rok 2019, polegających na zmianie przeznaczenia i przeniesieniu w planie wydatków
kwoty – 31 000,00 zł między rozdziałami, wg następującego zestawienia:
Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2019
Dział

Rozdział

852
85202

Zmniejszenie

Zwiększenie

Pomoc społeczna

31 000,00

31 000,00

Domy pomocy społecznej

6 000,00

Nazwa

Wydatki bieżące:

6 000,00

W tym: wydatki jednostek budżetowych:
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych:

6 000,00
6 000,00
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85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące:

15 000,00

W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych
85215

Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące:

15 000,00
10 000,00
10 000,00

W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych
85219

15 000,00

10 000,00

Ośrodki pomocy społecznej

31 000,00

Wydatki bieżące:

31 000,00

W tym: wydatki jednostek budżetowych:

31 000,00

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
Łącznie:

31 000,00
31 000,00

31 000,00

§ 5 Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.48.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
budżetu Miasta Wojkowice na rok 2019, polegających na zmianie przeznaczenia w planie wydatków kwoty w łącznej
wysokości – 68 150,00 zł, wg następującego zestawienia:
Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2019
Dział

Rozdział

750
75023

Zmniejszenie

Zwiększenie

Administracja publiczna

68 000,00

68 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

68 000,00

68 000,00

68 000,00

68 000,00

68 000,00

68 000,00

Nazwa

Wydatki bieżące:
W tym: wydatki jednostek budżetowych:
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych:
754
75495

68 000,00
68 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

150

150

Pozostała działalność

150

150

150

150

150

150

Wydatki bieżące:
W tym: wydatki jednostek budżetowych:
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych:
Łącznie:

150
150
68 150,00

68 150,00

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
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UZASADNIENIE:
1. Projekt przewiduje zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planu (§ 1 projektu) o
łączną wartość – 100 672,00 zł, w tym z tytułu zwiększenia dochodów ze sprzedaży mienia –
zwiększenie o kwotę – 50 000,00 zł oraz z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej
z rezerwy na wniosek Burmistrza (CUW i p. Hudala) o kwotę – 50 672,00 zł.
2. Środki uzyskane ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej zostają przeznaczone na
wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych celem opłacenia częściowo składek na
ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (50 672,00 zł w rozdziale 8010 i 80150); kwota –
50 000,00 zł zwiększa plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 75023 celem
uzupełnienia braków w tym zakresie – § 2 uchwały.
3. Przeniesienie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w UM pomiędzy działami: 900
– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zmniejszenie o kwotę – 32 000,00 zł) i 750
Administracja publiczna (zwiększenie).
4. § 4 projektu przewiduje zmiany w ramach planie finansowym MOPS polegające na przeniesieniu
środków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz zmianę ich przeznaczenia
poprzez zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne o kwotę – 31 000,00 zł oraz zmniejszenie
planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych (25 000,00 zł) oraz na zakupy usług (6 000,00 zł);
5. § 4 projektu przewiduje zmiany w ramach planu finansowego UM i MOPS poprzez zwiększenie
wydatków na wynagrodzenia i pochodne i zmniejszenie planu na pozostałe wydatki bieżące.
Wojkowice, dnia 9 grudnia 2019 r.
Marek Skrobek
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