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Autopoprawka 
dotycząca punktów 6 i 7 porządku obrad Rady Miasta w dniu 16 marca 2017 r.:  
 - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok 
- projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta 

Rybnika 
 
 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok (punkt 6) 
 

1. Na wniosek Biura Kultury wykreśla się  przeniesienia wydatków z Wydziału Infrastruktury 
Miejskiej i Inwestycji na dotację celową dla DK Niedobczyce – 750.000 zł.  

2. § 1 pkt 2) uchwały po zmianie otrzymuje brzmienie:  

„zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 1.343.000,28 zł, 
w tym zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 272.188,21 zł oraz zmniejszyć wydatki 
majątkowe per saldo o 1.615.188,49 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między 
działami - ogółem 142.316,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,”. 

3. § 1 pkt 6) uchwały po zmianie otrzymuje brzmienie:  

„w § 7 po ust. 1 dodać ust. 1a, o następującej treści:  

1a. Ustalić dotację celową 96.000 zł dla Domu Kultury Chwałowice na finansowanie kosztów 
realizacji inwestycji.”. 

4. Odpowiednim zmianom ulegają załączniki nr 2 (Zmiany wydatków) i nr 3 (Zestawienie 
planowanych na 2017 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Rybnika). 

5. Kwoty zbiorcze budżetu miasta, uwzględniające zmiany omówione w autopoprawce: 

 

                                                                                                                       DOCHODY                 WYDATKI 

Kwoty zbiorcze budżetu 2017 roku (po zmianach 16 marca 2017 r.) 
    

OGÓŁEM dochody/wydatki 731 647 195,85 894 635 667,92 

DEFICYT -162 988 472,07   

bieżące dochody/wydatki 692 495 614,24 689 502 901,91 
NADWYŻKA OPERACYJNA 2 992 712,33 
majątkowe dochody/wydatki 39 151 581,61 205 132 766,01 

 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika (punkt 7) 

 

Z uwagi na wykreślenie przeniesienia wydatków – vide pkt 1 - w załączniku nr 1 do uchwały  
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika zmianie uległy w kol. „2017 r.” 
kwoty w poszczególnych grupach wydatków (ogółem bez zmiany). 

 
 
 
Rybnik, dnia 14 marca 2017 r. 


