UCHWAŁA NR X/187/2015
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 30 czerwca 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

227 768

Dział 600
Transport i łączność
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy
I. Dochody bieżące
w tym:
1.dotacje

136 454
136 454
136 454
136 454

Źródło powstania: 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 (rozliczenie dotacji celowej z 2014 r.).
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
II. Dochody majątkowe
w tym:
1.dotacje

91 314
91 314
91 314

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 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 625 (rozliczenie z lat ubiegłych).
2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę

227 768

Dział 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
z tego:
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

227 768
227 768
227 768
227 768

227 768

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dopłaty do
wody i ścieków.
3. Plan po zmianach - dochody 176 699 590,09
4. Plan po zmianach - wydatki 173 951 342,09
5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

