UCHWAŁA NR XXII/459/2012
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 25 września 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:
w złotych
1. Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę

252 113,57

Dział

252 113,57

750

Administracja publiczna

Rozdz. 75095 Pozostała działalność
I. Dochody bieżące
w tym:
1. dotacje
II. Dochody majątkowe
w tym:
1. dotacje

252 113,57
21 318,85
21 318,85
230 794,72
230 794,72

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 (refundacja poniesionych nakładów w 2011 r.).
2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę

252 113,57

Dział 750
Administracja publiczna
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 us.1 pkt 2 i 3

252 113,57
10 200,00
10 200,00

10 200,00

Zwiększenie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie kampanii
promocyjnej realizowanego w 2011 roku zadania pn. "Zintegrowany system informatyczny dla Urzędu
Miasta Mikołów – etap I".
Rozdz. 75095 Pozostała działalność
I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
z tego:
a) wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

241 913,57
241 913,57
241 913,57
241 913,57

Zwiększenie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów z tytułu
ustawowego dziedziczenia przez Gminę spadku po M. Krawczyk.
3. Plan po zmianach - dochody
158 357 561,71
4. Plan po zmianach - wydatki
172 111 634,71
5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

