
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/288/2014 

RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm. ), art. 211, 212 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 z późn. zm.) Rada 

Miejska w Przasnyszu  uchwala,  co następuje: 

§ 1. W budżecie miasta na 2014 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XLV/283/2013 Rady Miejskiej 

w Przasnyszu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 

2014 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. 

§ 2. 1. Zwiększa  się dochody budżetu miasta o kwotę 109.918,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po 

zmianach wyniosą 54.168.186,12 zł w tym: 

- dochody bieżące        -      48.883.408,42 zł, 

- dochody majątkowe   -        5.284.777,70 zł 

2. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu 

ustawami o kwotę 16.002,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach  wyniosą 6.357.248,33 zł. 

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 109.918,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po  

zmianach wyniosą 56.508.186,12 zł, w tym: 

- wydatki bieżące          -    42.949.998,63 zł, 

- wydatki majątkowe     -   13.558.187,49 zł. 

2. Zwiększa się wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu 

ustawami o kwotę 16.002,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach   wyniosą 6.357.248,33 zł 

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2.340.000,00 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze   

sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza. 

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014. 

2. Burmistrz Przasnysza niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa 

miejscowego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

mgr Piotr Jeronim 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/288/2014 

Rady Miejskiej w Przasnyszu 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/288/2014 

Rady Miejskiej w Przasnyszu 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 
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