
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/185/2020 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 12 marca 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506 z późn. zm.), art. 212, 217, 220, 221, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 612.906,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę  6.346.236- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Niniejszą uchwałą ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.583.870,- zł, który zostanie sfinansowany  

z wolnych środków, zaciągniętych pożyczek i kredytów lub emisji papierów wartościowych. 

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości                             - 7.383.870,- zł 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości                               - 3.800.000,- zł 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Zmianie ulega załącznik nr 6 do Uchwały nr 34/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

we Wrocławiu z dnia 19 lutego roku, w sprawie budżetu Gminy Świebodzice na rok 2020, który otrzymuje 

brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Ustala się limit wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych – zgodnie z nowym 

załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 8. Budżet Gminy po zmianach wynosi: 

Planowane dochody – 113.117.917,- zł, 

Planowane wydatki – 116.701.787,- zł. 

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, 

zaciąganych  w roku budżetowym: 

1) krótkoterminowych - w wysokości 1.000.000,- zł; 

2) długoterminowych - w wysokości 5.733.330,- zł. 
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§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego 

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do wysokości 1.000.000,- zł; 

2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 

wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu; 

3) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy 

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, łącznie z  wynagrodzeniami ze stosunku pracy; 

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych: 

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, 

b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 

c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

H. Mądra
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/185/2020 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 12 marca 2020 r. 
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