UCHWAŁA NR XXXVIII/272/2013
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2013
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.10 oraz art. 51 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz .U. z 2013 r., poz. 594), art. 211, art. 212, art. 220, art. 235, art.
236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz.
885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/187/2013 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 stycznia 2013 r.
w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2013

RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwala, co następuje:
§1

W Uchwale Nr XXVII/187/2013 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie
budżetu Miasta Pszów na rok 2013, dokonuje się następujących zmian:

1) w wydatkach budżetu Miasta Pszów (§ 2 uchwały budżetowej) dokonuje się zmian w zakresie wydatków
bieżących, nie dokonując jednocześnie zwiększenia planu wydatków w tym zakresie, który stanowi
tabelę nr 2 pn.: „Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2013”; na podstawie załącznika nr 1 do
niniejszej uchwały;
2) w załączniku nr 5 (§ 10 uchwały budżetowej) pn.: „Zakres rzeczowy i finansowy planowanych remontów i
inwestycji do wydatkowania w 2013 r.”, dokonuje się następujących zmian:
a) w dziale 700,
- rozdz. 70005 zadanie nr 2 pn.: „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej”,
zmniejsza się o kwotę 1 480 zł
(plan po zmianie 229 108 zł),
- rozdz. 70005 zadanie nr 3 pn.: „Modernizacja instalacji c.o. i wymiana źródła ciepła w budynku
komunalnym przy ul. Ks P. Skwary 6, wraz z modernizacją pomieszczeń budynku”, zwiększa się o
kwotę 1 480 zł
(plan po zmianie 364 176 zł),

§2
Wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w załączniku nr 6 (§ 11 ust. 7
uchwały budżetowej) pn.: „Budżet 2013 w ujęciu zadaniowym”, do uchwały budżetowej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/272/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Zestawienie zmian
w wydatkach budżetowych
w 2013 roku

Dział Rozdział

750
75022

Zmiany

Nazwa
Zmniejszenia

Zwiększenia

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 900,00

0

Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

1 900,00

0

1 900,00

0

Wydatki bieżące, w tym:

1 900,00

- związane z realizacją ich statutowych zadań

926
92605

0

KULTURA FIZYCZNA

0

1 900,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

0

1 900,00

0

1 900,00

Wydatki bieżące, w tym:

0

- związane z realizacją ich statutowych zadań

Razem zmiany

1 900,00

Strona 1

1 900,00

1 900,00

