
 

 

UCHWAŁA Nr III/17/2010 

RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r.-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miasta 

Sulejówek uchwala, co następuje:  

§ 1. Zmniejsza się dochody  

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa    388.833,00  

- dochody bieżące  

Zmniejszenia dochodów ogółem : 388.833,00  

 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

Zwiększa się dochody 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa  

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami      388.833,00  

- dochody majątkowe  

Zwiększenia dochodów ogółem : 388.833,00  

 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 52.593.527,98 zł w tym  

a) bieżące w kwocie 49.863.844,98 zł,  

b) majątkowe w kwocie 2.729.683,00 zł 

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 60.409.501,54 zł w tym  

a) bieżące w kwocie 42.743.098,34 zł,  

b) majątkowe w kwocie 17.666.403,20 zł. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.  

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

Województwa Mazowieckiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek: 

Adam Lesiński 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 7863
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