
UCHWAŁA Nr XXXII/478/13
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 20 maja 2013

w sprawie przeniesienia środków finansowych Dzielnicy XVIII na rok 2013 ustalonych uchwałą
nr XXVII/409/13 z  dnia 3 stycznia  2013 w sprawie planu finansowego wydatków Dzielnicy
XVIII na rok 2013.

Na  podstawie  §  33  ust.  1  Statutu  Dzielnicy  XVIII  stanowiącego  załącznik  nr  18  do
uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji
i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z
dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, z późn. zm.),  Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta
uchwala, co następuje:

§ 1
Wnioskuje  się  przeniesienie  środków  w  Dz.  750  rozdz.  75022  planu  finansowo-

rzeczowego wydatków Dzielnicy XVIII na rok 2013:
1. Kwoty 500 zł z § 4270 „Zakup usług remontowych”  na § 4260 „Zakup energii”,
2. Kwoty 280 zł z § 4300 „Zakup usług pozostałych”  na § 4260 „Zakup energii”,
3. Kwoty 400 zł  z  § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

stacjonarnej”  na § 4260 „Zakup energii”,
4. Kwoty 100 zł  z  § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

stacjonarnej”  na § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”,

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                     
Przewodniczący 

                                                                                                Rady i Zarządu
                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta

                                                                                              Stanisław Moryc
Uzasadnienie:
W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej niezbędne
jest przeniesienie środków.

Plan finansowy wydatków Dzielnicy XVIII na rok 2013 po przeniesieniu:
1. § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 0 zł
2. § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – 0 zł
3. § 4170 „Wynagrodzenia osobowe” – 8.400 zł
4. § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – 900 zł
5. § 4260 „Zakup energii” – 9.180 zł
6. § 4270 „Zakup usług remontowych” – 500 zł
7. § 4300 „Zakup usług pozostałych” – 12.720 zł
8. § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” – 0 zł
9. § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej” – 2.000 zł
10. § 4410 „Podróże służbowe krajowe” – 300 zł.          


