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Uchwała Nr XXVI/410/08
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 16 maja 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
§1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych

o kwotę

202.799,- zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

o kwotę

202.799,- zł.

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

o kwotę

202.799,- zł.

o kwotę

202.799,- zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

w związku z niewykorzystaniem środków wydatków niewygasających za 2007 rok
na zadaniu pn.: „Dokończenie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Niezłomnych
(obok sanepidu)”.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych

o kwotę

87.780,- zł.

w dziale 758 – Różne rozliczenia

o kwotę

87.780,- zł.

rozdz. 75805 – Część rekompensująca subwencji
ogólnej dla gmin

o kwotę

87.780,- zł.

o kwotę

87.780,- zł.

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetem państwa

w związku ze zmianami deklaracji podatkowych podmiotów działających
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej – co zaskutkowało zmiana wysokości wniosku
o refundacje zwolnień przez Ministerstwo Finansów.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych

o kwotę

205.019,- zł.

w następujących działach:
- 750 – Administracja publiczna

o kwotę

33,- zł.

rozdz. 75023 – Urząd Miasta

o kwotę

33,- zł.
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§ 4580 – Pozostałe odsetki

o kwotę

33,- zł.

w związku z koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę w uregulowaniu składki
ubezpieczenia samochodu Urzędu Miasta.
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę

50.000,- zł.

rozdz. 92118 – Muzea

o kwotę

50.000,- zł.

o kwotę

50.000,- zł.

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury

z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników Muzeum Regionalnego
za przygotowanie wystawy pn.: „COP – dla przyszłości”.
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
dziedzictwa narodowego

o kwotę

154.986,- zł.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

o kwotę

154.986,- zł.

o kwotę

154.986,- zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

na zadanie pn.: „Remont alejek, wodociągu i oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym”
- pozwoli to na wykonanie całej sieci wodociągowej na terenie cmentarza, co stworzy
front do dalszych robót.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych

o kwotę

90.000,- zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

o kwotę

90.000,- zł.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

o kwotę

90.000,- zł.

o kwotę

90.000,- zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

na zadaniu pn.: „Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli
- I etap” – ze względu na warunki postawione przez Zakład Energetyczny i Zakład
Gazowniczy, poza opracowaniem PT nie będzie możliwości rozpoczęcia robót
w 2008 roku.
5. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków
budżetowych pomiędzy paragrafami

o kwotę

373.922,- zł.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

o kwotę

373.922,- zł.

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

o kwotę

350.000,- zł.
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§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych o kwotę

350.000,- zł.

poprzez zmniejszenie:
zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń byłej apteki
i ich dostosowanie do prowadzenie działalności
medycznej w SP ZOZ”.
o kwotę

350.000,- zł.

poprzez zwiększenie:
na nowe zadania:
1) „Wykonanie dokumentacji projektowej związanej
z termomodernizacją zakładu”
w kwocie
zł.
2) „Wykonanie dokumentacji projektowej pod
Hospicjum w zakresie wykonanie koncepcji
budowlanej”
w kwocie
3) „Adaptacja pomieszczeń piwnicy (po byłej
wentylatorki) na świetlicę”
w kwocie
4) „Remont pomieszczeń kartoteki, kadr wraz
z wymianą instalacji elektrycznej”
w kwocie
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

55.000,-

102.108,- zł.
52.892,- zł.
140.000,- zł.

o kwotę

23.922,- zł.

o kwotę
o kwotę

10.231,- zł.
13.691,- zł.

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom
o kwotę

23.922,- zł.

poprzez zmniejszenia:
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
poprzez zwiększenia:

z przeznaczeniem na działania organizowane na ściankach wspinaczkowych.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

