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1. W załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok, które nie wygasają

   z upływem roku budżetowego, wprowadza się następujące zmiany:

W tabeli 1) Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne

a) zmienia się kwotę w pozycji 2 w związku z zakończoną procedurą przetargową i wyborem wykonawcy:

Lp. dysponent nazwa zadania dział rozdział
para-    

graf

kwota

po zmianie                                                                                                                       

kwota

pierwotna                                                                                                                   

1 2 3 4 5 6 7 8

2
Rybnickie Służby 

Komunalne

Przebudowa pomieszczeń toalet publicznych przy ulicy 

Rzecznej, dz. Śródmieście
710 71095 6050 279 007,01 280 000,00

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych:

wydatki majątkowe po zmianach

b) 

Lp. dysponent nazwa zadania dział rozdział
para-    

graf

kwota

po zmianie                                                                                                                       

kwota

pierwotna                                                                                                                   

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Rybnickie Służby 

Komunalne

Przemieszczenie gruntu na terenie działek przy ulicy 

Sportowej, dz. Niewiadom
600 60095 4300 240 575,70 455 000,00

Zestawienie zmian w wydatkach bieżących:

wydatki bieżące po zmianach

2. Zestawienie wydatków niewygasających: zmiany pierwotnie

1) Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne -992,99 310 081,30

2) Wydatki bieżące (usługi) -214 424,30 455 000,00

765 081,30

3. Odpowiedniej zmianie ulega załącznik nr 2 - Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.    

4. Nowa treść załączników dostępna jest w kolumnie „Materiały dodatkowe”.

Rybnik, 12 grudnia 2018 r.

-215 417,29

W tabeli 2) Wydatki bieżące (usługi)

                                                                   Ogółem WNW

240 575,70

po zmianach

309 088,31

240 575,70

549 664,01

zmiany -214 424,30

pierwotna wersja WNW 455 000,00

310 081,30

-992,99

zmienia się kwotę w pozycji 1 w związku z zakończoną procedurą przetargową i wyborem wykonawcy:

zmiany

309 088,31

Autopoprawka

dotycząca punktu 6 porządku obrad Rady Miasta w dniu 13 grudnia 2018 r.

- projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta 

na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

pierwotna wersja WNW
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