Uchwała nr LII/1074/05
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2005r.
w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym miasta Katowice na 2005r.

Na podstawie art.18 ust.2. pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.22 ust.4. i 5. ustawy z dnia 26
listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.), w związku z
art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 100 z 2000r. poz
1086 z późn. zm.).
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym miasta Katowice na 2005r. zatwierdzonym
Uchwałą Nr XXXVI/736/05 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2005r.
polegających na:
1) Zwiększeniu stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2005r. o kwotę

499.030 zł

2) Zwiększeniu przychodów o kwotę

170.000 zł

3) Zmniejszeniu wydatków o kwotę

1.371.639 zł

4) Zwiększeniu stanu środków obrotowych na dzień 31.12.2005r. o kwotę 2.040.669 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/1074/05
Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2005r.
Korekta planu przychodów i wydatków na 2005r.
Powiatowego Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Wyszczególnienie
Stan funduszu obrotowego na początek
roku
I. Przychody ogółem
w tym wpływy:
- ze sprzedaży map, danych z ewidencji
gruntów i budynków
- z opłat za czynności związane
z prowadzeniem zasobu
- z opłat za czynności związane
z uzgadnianiem usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia
terenu
- dofinansowanie ze środków WFGZGiK
- inne wpływy; w tym odsetki
II. Wydatki ogółem
w tym:
- zakup materiałów eksploatacyjnych
i reprodukcyjnych do urządzeń
kopiujących, materiały kreślarskie,
biurowe, wyposażenie biur
- koszty przeglądów i konserwacji
maszyn, naprawę sprzętu
komputerowego i kopiującego
- wydatki związane z prowadzeniem,
utrzymaniem, aktualizacją
i odnawianiem zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (w tym:
modernizacja ewidencji gruntów
i budynków, zmiana nośników
informacji danych zasobu geodezyjnokartograficznego, inne prace
geodezyjne, szkolenia)
- realizacja noty odsetkowej
- zakup sprzętu informatycznego
i oprogramowania
- przelewy redystrybucyjne do funduszu
centralnego i wojewódzkiego
Stan funduszu obrotowego na koniec
roku
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