ZARZĄDZENIE NR 406/Fn/2019
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 14 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. 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

852

-

Pomoc społeczna

§

2030

-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo gminnych)

o kwotę

Dział

855

-

Rodzina

§

2060

-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone gminom (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
o kwotę

350.000,00 zł,

4.000.000,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące:
Dział

801

-

Oświata i wychowanie

§

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

10.310,05 zł,

3) zmniejsza się wydatki:

1)
2)

Dział

801

-

Oświata i wychowanie

Rozdz.

80153

-

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu
do
podręczników,
materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

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.

-

Wydatki bieżące – 10.310,05 zł, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich – 102,65 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
– 10.207,40 zł

o kwotę

10.310,05 zł,

o kwotę

50.000,00 zł,

o kwotę

300.000,00 zł,

o kwotę

4.000.000,00 zł.

4) zwiększa się wydatki:
Dział

852

-

Pomoc społeczna

Rozdz.

85214

-

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

-

Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych –
50.000,00 zł

Rozdz.

85216

-

Zasiłki stałe

-

Wydatki bieżące – 300.000,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych –
300.000,00 zł

Dział

855

-

Rodzina

Rozdz.

85501

-

Świadczenie wychowawcze

-

Wydatki bieżące – 4.000.000,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich – 48.000,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych –
3.952.000,00 zł

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

754

-

Bezpieczeństwo
przeciwpożarowa

publiczne

i

ochrona

Rozdz.

75414

-

Obrona cywilna

-

Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych –
10.000,00 zł

Dział

801

-

Oświata i wychowanie

Rozdz.

80101

-

Szkoły podstawowe

-

Wydatki bieżące – 300,00 zł, w tym: wydatki
wynagrodzenia i składki od nich – 300,00 zł

2) zwiększa się wydatki:
Dział

754

-

Bezpieczeństwo
przeciwpożarowa

publiczne

Rozdz.

75412

-

Ochotnicze straże pożarne

i

ochrona

o kwotę

10.000,00 zł,

o kwotę

300,00 zł,

-

Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych –
10.000,00 zł

Dział

801

-

Oświata i wychowanie

Rozdz.

80101

-

Szkoły podstawowe

-

Wydatki bieżące – 300,00 zł, w tym: świadczenia
na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł

o kwotę

10.000,00 zł,

o kwotę

300,00 zł.

§ 3. 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 (-)

