UCHWAŁA NR XLIV/1128/2014
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 2 września 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212,art. 214, art. 215,
art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
1. Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę
Dział

756

Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilno-prawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
I. Dochody bieżące

w złotych
14 600

14 600

14 600
14 600

Źródło powstania - podatek od nieruchomości.
2 . Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę
Dział

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka opadami
I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
z tego:
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi
I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
z tego:
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

14 600

14 600
10 000
10 000
10 000

10 000
4 600
4 600
4 600

4 600

Zwiększenia wydatków dokonuje się celem zabezpieczenia środków na koszty eksploatacji fontanny
(10 000,00 zł) i kosztów energii elektrycznej i wody dla szaletów miejskich (4 600,00 zł).
3. Plan po zmianach - dochody

164 625 869,91

4. Plan po zmianach - wydatki

173 819 582,56

5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

