Projekt Nr OR-BRM.0006.124.2011
z dnia 19 października 2011r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia .................... 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miasta Ustroń uchwala:
§1
Zmienić uchwałę nr III/22/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej
Miasta Ustroń na rok 2011, w ten sposób, że:
1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 132.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 41.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej
uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 9 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej
uchwały.
§2
1. Po wprowadzeniu zmian:
1) planowane dochody budżetu wynoszą 63.130.952,52 zł,
2) planowane wydatki budżetu wynoszą 63.309.177,02 zł,
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie
z zaciągniętych kredytów w wysokości 178.224,50 zł.

178.224,50

zł zostanie

pokryty

przychodami

§3
1. Planowane przychody w kwocie 4.441.625,00 zł, w tym:
1) kredyty w kwocie 2.060.000,00 zł,
2) pożyczki w kwocie 755.108,00 zł,
3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.626.517,00 zł.
2. Planowane rozchody w kwocie 4.263.400,50 zł, w tym:
1) spłaty kredytów 3.470.000,00 zł.
2) spłaty pożyczek 793.400,50 zł.
§4
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.
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§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załączniki binarne
Załącznik nr 1 do Uchwały
Załacznik nr 1 zmiany dochodów
Zalacznik1.xlsx

Załącznik nr 2 do Uchwały
Załacznik nr 2 zm. wydatków
Zalacznik2.xlsx

Załącznik nr 3 do Uchwały
Załacznik nr 3 przeniesienia wydatków
Zalacznik3.xlsx

Załącznik nr 4 do Uchwały
Załacznik nr 4 przychody
Zalacznik4.xlsx

Załącznik nr 5 do Uchwały
Załacznik 5 majątkowy
Zalacznik5.xlsx

