
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/367/2013 

RADY MIASTA WISŁY 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2013  

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. 

Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 217, 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, z 2009 r. poz. 1240 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych 

z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły 

z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami, mając na uwadze art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.)  

 

Rada Miasta Wisły  

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 1. Dokonać zmian w Tabeli A uchwały budżetowej na rok 2013 "Plan dochodów budżetu miasta na rok 

2013" jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Ustalić, że plan dochodów po zmianach wynosi 41.724.210,00 PLN, w tym bieżące             

35.108.747,00 PLN.  

§ 2. 1. Dokonać zmian w Tabeli B uchwały budżetowej na rok 2013 "Plan wydatków budżetu miasta na rok 

2013 " jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  

2. Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi 42.764.202,00 PLN, w tym bieżące            

33.002.402,00 PLN.  

§ 3. 1. Dokonać zwiększenia planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 450.000,00 PLN poprzez 

zwiększenie planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych o kwotę 450.000,00 PLN .  

2. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa powyżej, aktualizacji ulega Tabela C uchwały budżetowej 

na rok 2013 „ Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2013 ”, otrzymując nowe brzmienie 

o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 4. 1. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt ulegnie zwiększeniu 

o kwotę 450.000,00 PLN .  

2. Ustalić, że źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1.039.992,00 PLN będą:  

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 

1.039.992,00 PLN,  

2) kredyty bankowe w kwocie 0 PLN.  
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3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu 

terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0 PLN.  

§ 5. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegają:  

1) Tabela E uchwały budżetowej na rok 2013 "Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za 

gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych 

z tych dochodów za rok 2013" , otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej 

uchwały;  

2) Tabela J uchwały budżetowej na rok 2013 "Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2013" , 

otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły.  

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Wisły  

 

 

Janusz Podżorski 
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