
UCHWAŁA NR 42.311.2013
RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.), art. 211 - 214, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W załączniku nr 4  do uchwały budżetowej zwiększyć planowane do osiągnięcia dochody jednostek, 
o których mowa w art. 223 ust. 1  ustawy o finansach publicznych i wydatki nimi sfinansowane o kwotę 
38 000,00 zł z tytułu zwiększenia omawianych wielkości: 

1) dla Zespołu Szkół o kwotę 10 000,00 zł; 

2) dla Szkoły Podstawowej Nr 1  o kwotę 20 000,00 zł; 

3) dla Szkoły Podstawowej Nr 3  o kwotę 1  000,00 zł; 

4) dla Przedszkola Publicznego Nr 1  o kwotę 7  000,00 zł. 

2.  W załączniku nr 8  do uchwały budżetowej dla zadania ujętego w poz. 47 pod nazwą „Czyste powietrze: 
Kompleksowa termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Rydułtowach” zwiększyć 
wartość kosztorysową o kwotę 121 050,08 zł. 

3.  Zmiany, o których mowa w ust. 1  wprowadzić do załącznika nr 4  do uchwały nr 31.213.2012 Rady 
Miasta Rydułtowy z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. 
Śl. z 2013 r. poz. 643) ze zm. zwanej dalej uchwałą budżetową. 

4.  Zmiany, o których mowa w ust. 2  wprowadzić do załącznika nr 8  do uchwały budżetowej.

§ 2. Uchwałę ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz 
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 7831



§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Rydułtowy

Lucjan Szwan
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