
UCHWAŁA Nr  14/IV/2006
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

z dnia  21 grudnia  2006 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie  art.18 ust.  2  pkt  4  i  art.  61  ust.  2   ustawy z  dnia  8  marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
 w związku z art.  165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych  
( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu    1.392.884 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz.  92113 Centra kultury i sztuki
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji

                        gmin, powiatów, samorządów województw,
                        pozyskane z innych źródeł                      1.392.884 zł

II. Zmniejsza  się planowane dochody budżetu    1.392.884 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz.  92113 Centra kultury i sztuki
§ 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

                        gmin, powiatów, samorządów województw,
                        pozyskane z innych źródeł                      1.392.884 zł

§ 2

 I. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu       610.000 zł

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
                                  elektryczną, gaz i wodę

rozdz. 40002 Dostarczanie wody
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

                       (modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę)       480.000 zł

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy
§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów

                        do spółek prawa handlowego       130.000 zł

II. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta w części „przychody
      z tytułu innych rozliczeń krajowych” § 955       610.000 zł

      Zmniejsza się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki    
      środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających
      z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 



§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie 
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi  -  16.099.847 zł
       Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi  -  17.010.531 zł




