
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/293/2017 

RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH 

z dnia 26 września 2017 r. 

w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2017 r. 

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

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. 1. Zwiększenie dochodów budżetu miasta na 2017 r.: 

1) w dziale 801 Oświata i wychowanie 

dochody bieżące o kwotę 1 865,90 zł w tym: 

czynsz za wynajem pomieszczeń  o kwotę 300,00 zł 

darowizna pieniężna o kwotę 200,00 zł 

odszkodowanie za zniszczone mienie o kwotę 1 365,90 zł 

2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

dochody bieżące o kwotę 9 150,00 zł w tym: 

dotacja z budżetu państwa na realizację programu "Wyprawka szkolna" 

o kwotę 9 150,00 zł 

Razem zwiększenie dochodów budżetu miasta   11 015,90 zł 

2. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi       69 944 892,27 zł 

§ 2. 1. Zmniejszenie wydatków budżetu miasta na 2017 r.: 

1) w dziale 801 Oświata i wychowanie 

w rozdziale 80104 Przedszkola 

wydatki bieżące o kwotę 2 660,00 zł w tym: 

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2 440,00 zł w tym: 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę  1 000,00 zł 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  1 440,00 zł 

świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 220,00 zł 

w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół 
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wydatki bieżące o kwotę 670,00 zł w tym: 

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 670,00 zł w tym: 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  670,00 zł 

Razem zmniejszenie wydatków budżetu miasta  3 330,00 zł 

2. Zwiększenie wydatków budżetu miasta na 2017 r.: 

1) w dziale 801 Oświata i wychowanie 

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 

wydatki bieżące o kwotę 1 365,90 zł w tym: 

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1 365,90 zł w tym: 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  1 365,90  zł 

w rozdziale 80104 Przedszkola 

wydatki bieżące o kwotę 3 830,00 zł w tym: 

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3 830,00 zł w tym: 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 440,00 zł 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  2 390,00 zł 

2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

wydatki bieżące o kwotę 9 150,00 zł w tym: 

świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9 150,00 zł 

Razem zwiększenie wydatków budżetu miasta 14 345,90 zł 

3. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi       76 050 070,67 zł 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice. 

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 
Przewodnicząca Rady 

 

 

mgr inż. Jolanta Drozd 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 5215


		2017-10-04T07:01:51+0000
	Polska
	IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




