Uchwała Nr XLVII/619/10
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 23 marca 2010r
w sprawie zmiany budŜetu Miasta Dębicy na 2010r
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 z póź.zm) oraz art.211, art.212, art.217, art.235-236, art.258, art.264
ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240) – Rada Miejska w
Dębicy uchwala co następuje :

§1
W uchwale nr V/785/2010 z dnia 23 lutego 2010r Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie ustalenia budŜetu miasta Dębica na 2010r, zmienionej uchwałą nr XLVI/618/10 Rady Miejskiej
w Dębicy z dnia 18 marca 2010r w sprawie zmiany budŜetu miasta Dębicy na 2010r wprowadza się następujące
zmiany :

1) zwiększa się dochody budŜetu miasta na 2010r o kwotę 231.142 zł, dokonując jednocześnie
zmiany tabeli nr 1 „Dochody budŜetowe na 2010r” , w tym :
Dz.

Rozdz.

750

75075
2705

Dz.750

Zwiększenie
o kwotę

Nazwa

§

Promocja miasta - dochody bieŜące
środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin pozyskane
z innych źródeł

231 142

RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA

231 142

RAZEM DOCHODY

231 142

231 142

2) zwiększa się wydatki budŜetu miasta na 2010r o kwotę 231.142 zł, dokonując jednocześnie
zmiany tabeli nr 2 „Wydatki budŜetowe na 2010r” , w tym :
Dz.

Rozdz

750

75075

Zwiększenie

Nazwa

§

o kwotę

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieŜące
z tego:
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
4305
zakup usług pozostałych

231 142
231 142
231 142

RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA

231 142

OGÓŁEM WYDATKI

231 142

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

