
 

 

UCHWAŁA Nr XVII/147/16 

RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM 

z dnia 12 października 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

2016 r. poz. 446 j.t., poz. 1579) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 j.t., poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, 

poz. 1626, poz. 1877, Dz.U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, 

poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz.U. z 2016 r., 

poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr X/75/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

budżetu gminy na 2016 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XII/96/16 z dnia 

30 marca 2016 r., Nr XV/125/16 z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr XVI/132/16 z dnia 21 września 2016 r. oraz 

zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 10/2016 z  dnia 3 lutego 2016 r., Nr 15/2016 z dnia 

22 lutego 2016 r., Nr 25/2016 z dnia 14 marca 2016 r., Nr 34a/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 43/2016 z dnia 

12 kwietnia 2016 r., Nr 45/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r., Nr 46/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 47/2016 

z dnia 05 maja 2016 r., Nr 53/2016 z dnia 24 maja 2016 r., Nr 54/2016 z dnia 31 maja 2016 r.,  Nr 57/2016 

z dnia 14 czerwca 2016., Nr 64/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 70/2016 z dnia 18 lipca 2016 r., Nr 76/2016 

z dnia 27 lipca 2016 r., Nr 78/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r., Nr 79/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r., Nr 82/2016 

z dnia 26 sierpnia 2016 r., Nr 85/2016 z dnia 1 września 2016 r., Nr 86/2016 z dnia 22 września 2016 r., 

Nr 88/2016 z dnia 5 października 2016 r.  wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

dochody budżetu gminy w wysokości       45.893.491 zł, 

zastępuje się kwotą          45.926.599,30 zł, 

z tego: 

- dochody bieżące w kwocie        43.232.475 zł, 

zastępuje się kwotą         43.265.583,30 zł, 

- dochody majątkowe pozostają w wysokości      2.661.016 zł 

załącznik nr 1 - Dochody zmienia się jak w załączniku nr 1 do uchwały; 

2) w § 2: 

a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości      53.860.101 zł, 

zastępuje się kwotą         53.730.209,30 zł, 

z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości        42.957.473 zł 

zastępuje się kwotą         42.990.581,30 zł 

- wydatki majątkowe w wysokości       10.902.628 zł, 

zastępuje się kwotą         10.739.628 zł; 

załącznik nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku nr 2 do uchwały, 

b) pkt 2 podział wydatków w układzie działów i rozdziałów - załącznik nr 2a 
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zmienia się jak w  załączniku nr 2a do uchwały, 

c) pkt 3 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku otrzymuje brzmienie jak 

w załączniku nr 3 do uchwały, 

d) pkt 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 

i Funduszu Spójności w wysokości 1.263.552 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 1.325.587,80 zł 

zgodnie z brzmieniem załącznika  nr 4; 

3) w § 3: 

deficyt budżetu gminy w wysokości        7.966.610 zł, 

zastępuje się kwotą          7.803.610 zł, 

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 

- zaciągniętych kredytów w kwocie        5.002.577 zł, 

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych       2.801.033 zł; 

4) w § 4: 

przychody budżetu w wysokości        9.776.341 zł, 

zastępuje się kwotą          9.613.341 zł, 

rozchody budżetu pozostają w wysokości       1.809.731 zł, 

zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5; 

5) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych w kwocie 9.812.308 zł, w tym na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.002.577 zł; 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 

1.809.731 zł.”; 

6) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„Upoważnia się Burmistrza do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na: 

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł, 

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.002.577 zł, 

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 

1.809.731 zł, 

d) zaciągania w 2016 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach 

budżetowych do kwoty 6.000.000 zł.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Jerzy Orłowski 
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