Jastrzębie-Zdrój, 2020.01.15
Nr B-I. 3020. .2020
PROJEKT
UCHWAŁA NR . .2020
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 30 stycznia 2020 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.), w związku z art. 92
ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst
Dz. U. z 2019 roku poz. 511), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239,
242, 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity
tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
w oparciu o opinie Komisji,
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:
§1
1. Zmniejszyć planowane wydatki bieżące o kwotę 150 000,00 zł,
2. Zwiększyć planowane wydatki majątkowe dla wieloletniego przedsięwzięcia „Termomodernizacja
i przebudowa budynku oraz budowa garażu przy ul. Pszczyńskiej” o kwotę 150 000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa
w ust. 1 wynosi 630 464 019,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 514 583 590,00 zł,
2) wydatki majątkowe 115 880 429,00 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

UZASADNIENIE
W przedłożonym projekcie proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków bieżących w wysokości
150 000 zł do grupy wydatków majątkowych w sposób następujący:
1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł, w związku z rezygnacją
przeprowadzenia remontu pustostanów, którego realizację zaplanowano w ramach zadania Nr 000-000-340000 „Remonty budynków mieszkalnych”.
2. W

dziale

700

–

Gospodarka

mieszkaniowa,

rozdziale

70005

–

Gospodarka

gruntami

i nieruchomościami proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 150 000 zł dla
wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-00-046-300 „Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz
budowa garażu przy ul. Pszczyńskiej”. W celu zrealizowania zadania konieczne jest zwiększenie planu
ponieważ po otwarciu na początku stycznia ofert przetargowych okazało się, że najniższa kwota ofertowa
przewyższa zaplanowane w budżecie środki o 150 tys. zł.

