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Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
z dnia 16 czerwca2014

opinia Komisj i, Rewizyjnej
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w sprawie korekty uchwały nr XLIII/644114 z dnia 17 lutego 2014 w sprawie przeniesienia
środków finansowych Dzielnicy XVIII na rok 20l4 ustalonych uchwałą nr XLIl6ż4l14 z dnia7
stycznia ż0l4 w sprawie planu finansowego wydatków Dzielnicy XVIll na rok 2014.
Na podstawie § 4 pkt 4 lit. l Statutu Dzielnicy XVIII stanowiącego załącznik nr 18 do
uchwały nr LXVI I/6 60196 Rady Miasta Krakowa z dnia l 8 grudnia 1996 r . w sprawie organizacj i
izakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z
dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3ż78, z poźn. zm.), Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta
uchwala. co następuje:

§1
Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o przeniesienie środków w Dz.750 rozdz.
75022 planu finansowo-rzeczowego wydatków Dzielnicy XVIII na rok 2014:
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§ 4l 70 ,.Wynagrodzenia osobowe"

na
1.
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,Zakup materiałów i wyposazenia" kwoty 3430 zł,
4ż70
,,Zakup usług remontowych" kwoty 500 zł
§
§ 4520,,Opłaty natzecz budzetów jednostek samorządu terlorialnego" kwoty
§ 4210

§2

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia,
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uzasadnienie:
W związku z koniecznością wygospodarowania środków na zabezpieczenię umów, koniecznych zakupów

i

remontów niezbędne jest przeniesienie środków.
Plan finansowy wydatków Dzielnicy XVIII na rok 20l 4 po przeniesieniu:
1.

§

2.

§

j,
4.
5.

6.
8.

l

l.

4l10,,Składki naubezpieczenia społecmę" -0
4l20,,Składki na Fundusz Pracy" -0 zł

§ 4l 70 ..Wynagrodzenia

osobowe"

ń

700 zł

42l0 ,,Zakup materiałów i wyposażenia" - 5,300 zł

§
Ę 4260,,Zakup

energii" -9.213 zł

§ 4270 ,,Zakup usług remontowych" -2.200 zł
§ 4300 ,,Zakup usług pozostĄch" - 12.575 zł

§ 4360 ,,Ofaty

z

tytułu zakupu usług te|ekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci

telefonicznej" -0 ń
9. § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefoniczne.i" - 1,700 zł
l0. § 14 l0,,Podróze słuzbowe krajowe" -300 zł

świadczonychw stacjonarnej publicznej sieci

§ 4520 ,,Opłaty na rzęez budzetów jednostek samorządu terytorialnego"

- 3,0l2 ń.

