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 AUTOPOPRAWKA NR 1  

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK 

 

 

1) § 2. pkt 2, ppkt 1, litera a otrzymuje brzmienie "wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane –  26 120 889,00 zł, z tego na wynagrodzenia związane z realizacją programów 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1  pkt. 2  i 3 -  351 079,00 zł"; 

 

2) W Tabeli Nr 2 "Plan wydatków na 2018 rok" – dokonuje się zmian zgodnie z 

załącznikiem nr 1: 

 

1. w dziale 750, rozdziale 75023 Urząd Miasta, zmniejsza  się plan wydatków bieżących na 

kwotę 200 000 zł w grupie zadań statutowych i jednocześnie wprowadza się plan w dziale 851 

rozdziale 85195 na kwotę 200 000 zł w grupie zadań statutowych z przeznaczeniem na usługi 

rehabilitacyjne dla mieszkańców oraz inne działania z zakresu promocji ochrony zdrowia; 

 

2. w związku z dokonaniem zmian przez Straż Miejską do projektu budżetu na 2018 rok 

proponuje się zmianę w planie wydatków bieżących: 

 

w dziale 754, rozdziale 75416 zwiększa się się plan wydatków o kwotę 13 250 zł i jednocześnie 

zmniejsza o kwotę 3 250 zł w grupie zadań statutowych  oraz zmniejsza się o kwotę 10 000 zł w 

grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; 

 

w dziale 754, rozdziale 75495 zmniejsza i jednocześnie się zwiększa plan wydatków o kwotę                 

4 110 zł na zadaniach statutowych; 

 

Zmiana w planie pozwoli na zakup paliwa do pojazdów służbowych na okres całego roku i na 

konserwację centrum sterowania monitoringu obiektów oraz przywracanie zasilania w kamerach 

monitoringu wizyjnego. 

 

3) W Załączniku Nr 2 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych 

na 2018 r. dział 700 rozdział 70004" – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2: 

 

zwiększa się o kwotę 25 750 zł "Stan środków obrotowych na początek roku" oraz  "Stan 

środków obrotowych na koniec roku" - doprowadzając zgodność pomiędzy 2017 i 2018 rokiem 

(zgodnie z wnioskiem ZGKiM wprowadzonym na Sesji Rady Miasta w dniu 28 listopada                 

2017 r.).   

 

 

 

 

 

 
 


