
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/220/2013 

RADY MIASTA JORDANOWA 

z dnia 31 października 2013 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2013 rok. 

Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2013.594 j.t.) - Rada Miasta w Jordanowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  Dokonuje się zmian w uchwale nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na rok 2013.  

1. Zwiększa się kwotę planowanych wydatków budżetu o 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1  

do uchwały.  

2. Różnica między dochodami a wydatkami ulega zwiększeniu o kwotę 15.000,00 zł. 

3. Dokonuje się zwiększenia kwoty przychodów budżetu z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych 

środków w wysokości 15.000,00 zł, według specyfikacji jak poniżej:  

Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

950  
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 

ustawy  
631 948,60 15 000,00  646 948,60 

4.  Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu 2013 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii'' do uchwały budżetowej, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa 

mgr Maria Pudo 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 listopada 2013 r.
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIX/220/2013 

Rady Miasta Jordanowa 

z dnia 31 października 2013 r. 

 

 
 

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa 

mgr Maria Pudo 
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