Uchwała Nr LVII/593/10
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok
Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z pó źn. zm.), art.12 pkt 5 w zw. z art. 92
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142
poz. 1592 z poźn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publi cznych (Dz. U. nr
157 poz. 1240 z pó źn. zm.)
Rada Miasta w Piekarach Śląskich
uchwala:
§1
Zwiększyć dochody budżetu miasta na 2010 rok o kwotę 2.160,-zł zgodnie z tabelą nr 1 i 1a.
§2
Zwiększyć wydatki budżetu miasta na 2010 rok o kwotę 1.422.160,-zł zgodnie z tabelą nr 2, 2a i 2b.
§3
Zwiększyć planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 1.420.000,-zł, który zostanie pokryty
przychodami z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku
bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§4
Dokonać zmian w planie przychodów w budżecie miasta na 2010 rok zgodnie z tabelą nr 3.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
/-/ Krzysztof Seweryn

Uzasadnienie:
1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta:
Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.160,-zł w związku z przyznaniem przez firmę
ubezpieczeniową odszkodowania za zalanie przez deszcz pomieszcze ń Dziennego Ośrodka
Opiekuńczego Dzieci do Lat 4.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta:
Dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 1.420.000,-zł z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego
wyniku finansowego Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich na podstawie art. 60 ust 4 ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej, który mówi, że organ, który utworzył samodzielny publiczny
zakład opieki zdrowotnej, z uwzgl ędnieniem ust.2, pokrywa ujemny wynik finansowy zak ładu ze
środków publicznych.
Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.160,-zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu
pomieszczeń Dziennego Ośrodka Opiekuńczego Dzieci do Lat 4.
3. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 1.420.000,-zł z tytułu z wolnych środków
stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

