
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/310/2013 

RADY MIASTA RADZIONKÓW 

z dnia 29 maja 2013 r. 

w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211,art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, 

art. 217, art. 218, art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240 z późn. zm.) 

Rada Miasta Radzionków uchwala,  

co następuje:  

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/256/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2013, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) w § 1  zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę (per saldo) 723.628,31 zł, w pkt. 1  zwiększa się 

dochody bieżące o kwotę 27.091,00 zł, w pkt. 2  zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 

750.719,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1  do niniejszej uchwały;  

2) w § 2  zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę (per saldo) 723.628,31 zł, w pkt. 1  zwiększa się 

wydatki bieżące o kwotę 179.253,82 zł, w pkt. 2  zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 902.882,13 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszej uchwały;  

3) w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1  do niniejszej uchwały;  

4) w załączniku nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

mgr inż. Dariusz Wysypoł 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 czerwca 2013 r.
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