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dotycząca punktów 4 i 5 porządku obrad Rady Miasta 13 września 2018 r.:  
  - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok 
       - projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta     

Rybnika 
 
 

     Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok (punkt 4) 
 

1. Na wniosek Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wprowadza się do budżetu miasta 
grant w wysokości 20.000 zł na opracowanie indywidualnego planu konsultacji 
społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów, w związku                              
z zakwalifikowaniem Miasta do udziału  w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji”.  
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
2014-2020 (84,28%) oraz z budżetu państwa (15,72%). 
Umowa na powierzenie grantu zostanie podpisana z Fundacją Pracownia Badań  
i Innowacji Społecznych „Stocznia” z siedzibą w Warszawie, będącą realizatorem 
projektu w oparciu o umowę zawartą z Ministerstwem Rozwoju. 

 

2. Koryguje się zapis § 1 pkt 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:  

„zmniejszyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo                 
o 5.921.504,02 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące per saldo o 22.947.258,30 zł 
oraz zmniejszyć dochody majątkowe per saldo o 28.868.762,32 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 1”. 

 

3. Koryguje się zapis § 1 pkt 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:  

„zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo                   
o  61.373.507,77 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 2.270.429,67 zł oraz wydatki 
majątkowe per saldo o 59.103.078,10 zł, a także przenieść planowane wydatki między 
działami – ogółem 873.725,41 zł, zwiększając wydatki bieżące per saldo o 292.000 zł 
oraz zmniejszając wydatki majątkowe per saldo o 292.000 zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 2”. 

 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta 
Rybnika (punkt 5) -  po uwzględnieniu zmian, o których mowa w pkt 1, odpowiedniej 
zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały. 

 
 
 
 
Rybnik,  10 września 2018 r.  
 


