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z dnia  29 grudnia 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

2014-279801

Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Rybnika

z dnia .................... 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),

- art. 39 ust. 1, art. 217-219, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),

- art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity 
Dz. U. z 2014 r. poz. 1115),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. W uchwale nr 613/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta 
Rybnika na 2014 rok dokonać następujących zmian:

1) zwiększyć o 34.240,95 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 
84.322.038,09 zł, obejmujących:

a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 83.977.401,22 zł,

b) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 164.394,40 zł,

c) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 180.242,47 zł,

2) zwiększyć o  34.240,95 zł i ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 
22.734.089,49 zł, obejmujących:

a) § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9.886.736,73 zł,

b) § 982 Wykup innych papierów wartościowych 11.500.000 zł,

c) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.347.352,76 zł,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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