
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 306/V/2010 

RADY MIASTA JÓZEFOWA 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok. 

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

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) - Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 63.453.515 zł, 

z tego: 

1) bieżące 55.704.385 zł, 

2) majątkowe 7.749.130 zł. 

§ 2. 

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 71.683.004 zł, 

z tego: 

1) bieżące 50.863.477 zł, 

2) majątkowe 20.819.527 zł. 

§ 3. 

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok zgodnie z załącz-

nikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 5. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa: 

Cezary Łukaszewski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 marca 2013 r.

Poz. 3648



Uzasadnienie 

 

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2010 rok dotyczą: 

 

Ad. § 1 – zmian w planowanych dochodach budżetowych polegających na zmianie czwartej cyfry paragrafu 

klasyfikacji 

budżetowej. 

Ad. § 2 i § 3 – zmian w planowanych wydatkach budżetowych, w tym: 

1) w zakresie wydatków bieżących zmniejszenie o kwotę ogółem 56.814 zł, z tego: 

20.000 zł – zmniejszenie planowanych środków na remonty bieżące budynków komunalnych, 

4.514 zł – zmniejszenie planowanych środków na zakupy materiałów i wyposażenia w Szkole podstawowej 

Nr 2, 

85.000 zł – przesunięcie planowanych środków między paragrafami przeznaczonych na realizację progra-

mów polityki zdrowotnej, 

1.360 zł – przesunięcie planowanych środków między paragrafami w zakresie zaliczek alimentacyjnych, 

2.300 zł – zmniejszenie planowanych środków na wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieru-

chomościami, 

30.000 zł – uruchomienie rezerwy ogólnej, pozostałej w kwocie 350.000 zł z przeznaczeniem na zwiększe-

nie wydatków inwestycyjnych 

2) w zakresie wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę ogółem 56.814 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

niniejszej uchwały. 
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