ZARZĄDZENIE NR Or-IV.0050.587.2018
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 5 listopada 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok, w zakresie zadań administracji
rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz.U. z 2018 roku, poz. 944 ze zmianami), art. 247 ust. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami), Uchwały
budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok Nr XXIII.204.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia
19 grudnia 2017 roku ze zmianami
zarządzam
§1
1. Zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 487 270,00 zł, w tym:
1) zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 224 270,00 zł,
2) zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę 263 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1
wynosi 444 634 477,17 zł w tym:
1) dochody bieżące 432 110 221,46 zł,
2) dochody majątkowe 12 524 255,71 zł.

§2

1. Zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 487 270,00 zł, w tym:
1) zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 224 270,00 zł,
2) zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 263 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1
wynosi 486 286 374,97 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 419 628 690,97 zł,
2) wydatki majątkowe 66 657 684,00 zł.

§3

Ustalić plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
do zmian, o których mowa w § 1 i 2, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§4
Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta oraz
Naczelnikom wydziałów i biur Urzędu Miasta.
§5
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
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