ZARZĄDZENIE NR 396/Fn/2019
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 7 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.
poz. 506, z późn. zm.1)), art. 222 ust 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2019r. poz. 869, z późn. zm.2)) oraz § 14 pkt 2 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019 Prezydent Miasta
zarządza, co następuje:
§ 1. Wprowadza się do budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019 zmiany w zakresie dotacji
celowych z budżetu państwa:
1) zwiększa się dochody bieżące:
Dział

751

-

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

§

2010

-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację
zadań
bieżących
z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
o kwotę

Dział

855

-

Rodzina

§

2010

-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację
zadań
bieżących
z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
o kwotę

121.300,00 zł,

35.800,00 zł,

2) zwiększa się wydatki:

1)
2)

Dział

751

-

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz.

75108

-

Wybory do Sejmu i Senatu

-

Wydatki bieżące – 121.300,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych –
121.300,00 zł

Dział

855

-

Rodzina

Rozdz.

85513

-

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

o kwotę

121.300,00 zł,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622 i 1649.

1

-

Wydatki bieżące – 35.800,00 zł, w tym: wydatki
związane z realizacją zadań statutowych –
35.800,00 zł

o kwotę

35.800,00 zł,

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019:
1) zmniejsza się wydatki:
Dział

750

-

Administracja publiczna

Rozdz.

75023

-

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

Wydatki bieżące – 1.600,00 zł, w tym: wydatki
związane z realizacją zadań statutowych –
1.600,00 zł

Dział

754

-

Bezpieczeństwo
przeciwpożarowa

publiczne

i

Rozdz.

75416

-

Straż gminna (miejska)

-

Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich – 2.000,00 zł
Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

o kwotę

1.600,00 zł,

o kwotę

22.000,00 zł,

o kwotę

3.700,00 zł,

o kwotę

1.020,00 zł,

o kwotę

5.300,00 zł,

o kwotę

2.000,00 zł,

ochrona

Dział

758

-

Różne rozliczenia

Rozdz.

75818

-

Rezerwy ogólne i celowe

-

Wydatki bieżące – 3.700,00 zł, w tym: wydatki
związane z realizacją zadań statutowych –
3.700,00 zł

Dział

801

-

Oświata i wychowanie

Rozdz.

80101

-

Szkoły podstawowe

-

Wydatki bieżące – 1.020,00 zł, w tym: wydatki
wynagrodzenia i składki od nich – 1.020,00 zł

2) zwiększa się wydatki:
Dział

750

-

Administracja publiczna

Rozdz.

75023

-

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

Wydatki bieżące – 5.300,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich – 5.300,00 zł

Dział

754

-

Bezpieczeństwo
przeciwpożarowa

publiczne

Rozdz.

75416

-

Straż gminna (miejska)

-

Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: wydatki
związane z realizacją zadań statutowych –
2.000,00 zł
2

i

ochrona

Rozdz.

75495

-

Pozostała działalność

-

Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

Dział

801

-

Oświata i wychowanie

Rozdz.

80101

-

Szkoły podstawowe

-

Wydatki bieżące – 1.020,00 zł, w tym: wydatki
związane z realizacją zadań statutowych –
1.020,00 zł

o kwotę

20.000,00 zł,

o kwotę

1.020,00 zł.

§ 3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych
do realizacji w roku 2019r.” do uchwały Nr III/24/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na rok 2019:
1) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:
a) pn. „ Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75416)
– Urząd Miasta,
2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:
a) pn. „Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze krajowej przy ul. Jana Pawła II (skrzyżowanie z ul.
Mieszka I)” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75495) – Urząd Miasta,
b) pn. „Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze gminnej przy ul. Szkolnej (w okolicy szkoły, na
wysokości schronu przeciwlotniczego)” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75495) – Urząd Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)
Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
p.o. Kierownika Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Beata Wilpert (-)
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