UCHWAŁA NR V/46/2015
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2015 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:
w złotych
1. Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę

307 005,15

Dział

307 005,15

852

Pomoc społeczna

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej
I. Dochody bieżące
II. Dochody majątkowe

307 005,15
298 060,59
8 944,56

Źródło powstania - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
(kwota 298 060,59 zł) i wpływy z usług (kwota 8 355,21 zł).
2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę

307 005,15

Dział

307 005,15

852

Pomoc społeczna

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej
I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3
II. Wydatki majątkowe
w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego:
a) na programy finansowane
z udziałem środków, o których
mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3

307 005,15
298 060,59

298 060,59
8 944,56
8 944,56

8 944,56

Zwiększenia wydatków dokonuje się celem zabezpieczenia środków na realizację projektu
współfinansowanego ze środków europejskich pn. "Szansa – Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie
w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie".
3. Plan po zmianach – dochody

172 477 516,44

4. Plan po zmianach - wydatki

169 729 268,44

5. Załącznik zadań inwestycyjnych w 2015 roku stanowi integralną część niniejszej uchwały.
6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

