UCHWAŁA NR XI/226/2015
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 25 sierpnia 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
Dział 801
Oświata i wychowanie
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
I. Dochody bieżące

192 086
76 086
3 000
3 000

Źródło powstania - pozostałe odsetki
Rozdz. 80104 Przedszkola
I. Dochody bieżące
w tym:
1. dotacje

65 086
65 086
3 086

Źródło powstania - pozostałe odsetki (1 000 zł), wpływy z różnych dochodów (61 000 zł) i wpływy ze
zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości (3 086 zł).
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
I. Dochody bieżące

8 000
8 000

Źródło powstania - wpływy z różnych dochodów
Dział 852
Pomoc społeczna
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej
I. Dochody bieżące

46 000
2 400
2 400

Źródło powstania - wpływy z różnych opłat
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
I. Dochody bieżące

43 600
43 600

Źródło powstania - pozostałe odsetki (3 600 zł), wpływy z różnych dochodów (20 000 zł) i dochody
jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami (20 000 zł).
Dział 854
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
I. Dochody bieżące
Źródło powstania - wpływy z usług.

70 000
70 000
70 000

2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę

192 086

Dział 801
Oświata i wychowanie
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

122 086
122 086
122 086

Dział 854
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne
I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

70 000
70 000
70 000

122 086
122 086

70 000
70 000

Zwiększenie wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów
wynagrodzeń w placówkach oświatowych.
3. Plan po zmianach - dochody

175 763 969,29

4. Plan po zmianach - wydatki

173 015 721,29

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

