U c h w a ł a Nr XL/278/09
Rady Miasta Przeworska
z dnia 24 września 2009r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn.zm.)
Rada Miasta Przeworska
uchwala
§1
1. Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 801 rozdz. 80103 Odziały przedszkolne
w szkołach podstawowych w SP Nr 1 § 0830 wpływy z usług o kwotę 47.250 zł
( utworzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych).
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dz. 801 rozdz. 80103 Odziały przedszkolne
w szkołach podstawowych w SP Nr 1 § 4220 zakup środków żywności 47.250 zł
z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających do dwóch
nowo otwartych oddziałów przeszklonych.
§2
1. Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 podatek od
nieruchomości o kwotę 547.405 zł ( podatek od nieruchomości od mienia miejskiego).
2. Zwiększa się wydatki budżetowe
dz. 700 rozdz. 70005 gospodarka gruntami
i nieruchomościami §
4480 podatek od nieruchomości o kwotę 547.405 zł
z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od mienia miejskiego.
§3
1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dz. 750 rozdz. 75095 § 6050 wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.798,77 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dz. 750 rozdz. 75095 § 2710 dotacja celowa na
pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 1.798,77 zł z przeznaczeniem na
partycypacje w kosztach opłaty rocznej za prawo do dysponowania częstotliwością
radiową za 2009 rok oraz w kosztach opracowania studium wykonalności dla projektu
pn. „Radiowa sieć szerokopasmowa województwa podkarpackiego”.

§4
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Przeworska.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Przeworska
(-) Maria Dubrawska – Lichtarska

