
 

 

UCHWAŁA NR XXIX.214.2017 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2017 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 211, art.212, art. 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska 

w Złotowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na 2017 rok poprzez: 

1) Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 62.198.752,73 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 

62.203.752,73 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 

z tego: 

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 60.802.811,73 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 

60.807.811,73 zł, 

2) Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 70.038.589,73 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 

70.043.589,73 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 

- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 56.853.601,73 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 56.858.601,73 zł, 

- zmienia się plan wydatków majątkowych budżetu - zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 

2. Ustala się, że określony uprzednio w § 3 uchwały nr XXIV.176.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 

28 grudnia 2016 r. deficyt budżetu, zmieniony uchwałą nr XXVI.196.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 

27 marca 2017 roku, w kwocie 7.839.837,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów 

i pożyczek krajowych w kwocie 1.591.020,00 zł (z czego pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 661.000,00 zł) oraz nadwyżką z lat ubiegłych 

w wysokości 6.248.817,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie 

(-) Stanisław Wojtuń  
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