
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/301/13 

RADY MIEJSKIEJ BRZEGU 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.  

oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594), Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:  

§ 1. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 92.328 zł 

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa     o kwotę  35.000 zł 

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami   o kwotę  35.000 zł 

wydatki bieżące – 35.000 zł  

w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza    o kwotę  57.328 zł 

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne       o kwotę  57.328 zł 

wydatki bieżące – 57.328 zł  

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 57.328 zł 

2. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu miasta o kwotę 79.430 zł 

w dz. 710 - Działalność usługowa      o kwotę  79.430 zł 

rozdz. 71035 - Cmentarze       o kwotę  79.430 zł 

wydatki majątkowe - 79.430 zł  

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 79.430 zł  

3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 171.758 zł 

w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa     o kwotę  79.430 zł 

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami   o kwotę  79.430 zł 

wydatki bieżące – 79.430 zł  

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 79.430 zł  

w dz. 801 – Oświata i wychowanie     o kwotę  57.328 zł 

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe      o kwotę  57.328 zł 

wydatki bieżące – 57.328 zł  

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 57.328 zł  
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w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   o kwotę  35.000 zł 

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby    o kwotę  35.000 zł 

wydatki bieżące – 35.000 zł  

w tym: dotacje - 35.000 zł. 

§ 2. W Uchwale Nr XXXV/211/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta na 2013 rok dokonuje się zmian:  

1. Załącznik Nr 8 „Plan wydatków majątkowych na 2013 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie 

jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;  

2. Załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dota-

cji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2013 rok” do uchwały budżetowej otrzy-

muje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;  

Załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych 

jednostek budżetowych na 2013 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do ni-

niejszej uchwały. 

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet miasta na 2013 r. przedstawia się następująco:  

  

1) Dochody ogółem  101.238.989,39 zł 

z tego:   

- dochody bieżące  97.564.909,39 zł  

- dochody majątkowe  3.674.080,00 zł  

2) Przychody  1.600.000,00 zł 

Razem 102.838.989,39 zł 

  

3) Wydatki ogółem  99.460.519,39 zł 

z tego:   

- wydatki bieżące  95.069.407,39 zł  

- wydatki majątkowe  4.391.112,00 zł  

4) Rozchody  3.378.470,00 zł 

Razem 102.938.989,39 zł 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.  

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

wództwa Opolskiego.  

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej Brzegu 

 

Mariusz Grochowski 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XLVII/301/13 

 Rady Miejskiej Brzegu 

 z dnia 29 listopada 2013 r.  
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XLVII/301/13 

 Rady Miejskiej Brzegu 

 z dnia 29 listopada 2013 r.  
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XLVII/301/13 

 Rady Miejskiej Brzegu 

 z dnia 29 listopada 2013 r.  
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