UCHWAŁA NR XVI/273/2012
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 28 lutego 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), na wniosek Burmistrza Miasta
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
1. Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę
Dział

Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
I. Dochody bieżące

w złotych
153 134

756

153 134

153 134
153 134

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

153 134

Dział 700
Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
z tego:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

50 134
50 134
50 134

Dział 926
Kultura fizyczna
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej
I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
z tego:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

103 000
103 000
103 000

50 134
50 134

103 000
103 000

Zwiększenie wydatków związane z zabezpieczeniem środków na opłatę podatku od nieruchomości
wynikającą z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
3. Plan po zmianach - dochody

146 820 286,51

4. Plan po zmianach - wydatki

156 478 999,51

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

