
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok 

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

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) – Rada Miejska Cieszyna 

postanawia:  

§ 1. Zmienić uchwałę Nr XXVII/272/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Cieszyna na rok 2013, w ten sposób, że:  

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta  

o kwotę 34.260,00 zł  

słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt złoty 00/100  

zgodnie z załącznikiem nr 1  do uchwały.  

2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta  

o kwotę 34.260,00 zł  

słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt złoty 00/100  

zgodnie z załącznikiem nr 2  do uchwały.  

3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3  pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie 

z zakresu administracji rządowej – plan finansowy” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący 

załącznik nr 3  do niniejszej uchwały.  

4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. „Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin 

otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” 

wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4  do niniejszej uchwały.  

5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3c pt. „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na 

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, 

stanowiący załącznik nr 5  do niniejszej uchwały.  

6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5  wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 6  do niniejszej 

uchwały.  

7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6  pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym 

tytule, stanowiący załącznik nr 7  do niniejszej uchwały.  
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8. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 7  pt. „Plany dochodów własnych jednostek budżetowych 

i wydatki nimi finansowane” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8  do niniejszej 

uchwały.  

9. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8  pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” 

wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9  do niniejszej uchwały. 

§ 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 123.718.801,55 zł  

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 121.703.867,27 zł  

Nadwyżka 2.014.934,28 zł  

W 2013 roku zaplanowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek uzyskanych z WFOŚ oraz 

spłatę zaciągniętych kredytów.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 

Wiceprzewodnicząca Rady 

Miejskiej Cieszyna 

 

 

mgr inż. Halina Bocheńska 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 7339



 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 7339



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 7339



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 7339



 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 7339



Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 7339



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 7339



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 9 – Poz. 7339



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 10 – Poz. 7339



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 11 – Poz. 7339



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 12 – Poz. 7339



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 13 – Poz. 7339



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 14 – Poz. 7339



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 15 – Poz. 7339



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 16 – Poz. 7339



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 17 – Poz. 7339



 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 18 – Poz. 7339



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 19 – Poz. 7339



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 20 – Poz. 7339


		2013-12-09T08:17:16+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




