Uchwała Nr LI/376/14
RADY MIASTA PRZEWORSKA
z dnia 24 kwietnia 2014r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013r poz. 885 z póź. zm)

Rada Miasta Przeworska
uchwala
§1
1. Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 900 rozdz. 90002 § 2440 dotacje otrzymane
z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych o kwotę 4.524,72 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe

w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 zakup usług

pozostałych o kwotę 4.524,72 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów
zawierających azbest.
§2
1. Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 921 rozdz. 92120 § 2700 środki na
dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów
( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę
50.000 zł na rekonstrukcję elementów wykończeniowych oraz wykonanie przyłączy
instalacji eklektycznych i odgromowych w domu przy ul przy ul. Kilińskiego 25
w Przeworsku – II etap ( dotacja od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków).
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dz. 921 rozdz. 92120 § 4340 zakup usług
remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących
w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł na rekonstrukcję elementów

wykończeniowych oraz wykonanie przyłączy instalacji elektrycznych i odgromowych
w domu przy ul przy ul. Kilińskiego 25 w Przeworsku – II etap.
§3
1. Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 921 rozdz. 92120 § 2700 środki na
dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów
( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę
30.000 zł na odtworzenie architektonicznego wystroju elewacji frontowej, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej wraz z odtworzeniem sklepienia łukowego frontowych
drzwi wejściowych w kamienicy przy ul. Rynek 2 w Przeworsku - kontynuacja
( dotacja od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dz. 921 rozdz. 92120 § 4340 zakup usług
remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących
w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł na odtworzenie
architektonicznego

wystroju

elewacji

frontowej,

wymianę

stolarki

okiennej

i drzwiowej wraz z odtworzeniem sklepienia łukowego frontowych drzwi
wejściowych w kamienicy przy ul. Rynek 2 w Przeworsku - kontynuacja.
§4
1. Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 756 rozdz. 75616 § 0430 wpływy z opłaty
targowej o kwotę 15.000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 zakup usług
pozostałych o kwotę 15.000 zł.
§5
1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000 zł na zadaniu: „Rewitalizacja
terenów poprzemysłowych – Budowa ośrodka rekreacyjno – turystyczno sportowego
przy ul. Budowlanych w Przeworsku – etap I”.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000 zł na zadanie: „budowa
oświetlenia ulicznego”.

§6
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Przeworska.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Przeworska
Andrzej Rozpotyński

