
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr LXXXVII/413/2009 

RADY MIASTA PIONKI 

z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Pionki uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie miasta: 

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.000zł 

w rozdz. 85495 Pozostała działalność o kwotę 10.000zł 

§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowa-

rzyszeniom o kwotę 10.000zł. 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie miasta: 

W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 10.000zł 

w rozdz. 75075 Promocja jst o kwotę 10.000zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000zł. 

§ 3. W wyniku zmian dokonanych w § 1 zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej nr 

LXVIII/325/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

Przewodniczący Rady: 

Dariusz Dolega 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

———————————————————————————————————————————

Warszawa, dnia 22 marca 2012 r.

Poz. 2888



Załącznik nr 8 

 

Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2009 rok 

 

w zł 
L.p. Dział, Rozdział, Paragraf Plan na 2009 rok 

 630 Turystyka 15 000 

 63095 Pozostała działalność 15 000 

 § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysze-
niom 

15 000 

 851 Ochrona zdrowia 5 000 

 85195 Pozostała działalność 5 000 

 § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysze-
niom 

5 000 

 852 Pomoc społeczna 20 000 

 85295 Pozostała działalność 20 000 

 § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysze-

niom 

20 000 

 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35 000 

 85495 Pozostała działalność 35 000 

 § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysze-

niom 

35 000 

 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 000 

 92195 Pozostała działalność 15 000 

 § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysze-

niom 

15 000 

 926 Kultura fizyczna i sport 200 000 

 92695 Pozostała działalność 200 000 

 § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysze-

niom w tym: 

200 000 

 Razem 290 000 

 

Przewodniczący Rady: 

Dariusz Dolega 
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