
 

 

UCHWAŁA NR XXXV.249.2017 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE 

z dnia 18 grudnia 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art.212, art. 214 i 215 oraz 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku 

o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 67.707.922,61 zł o kwotę 1.532.128,00 zł do kwoty 

69.240.050,61 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, 

z tego: 

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 65.936.561,61 zł o kwotę 815.128,00 zł do kwoty 

66.751.689,61 zł, 

- zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 1.771.361,00 zł o kwotę 717.000,00 zł do kwoty 

2.488.361,00 zł, 

2) Zmniejszenie planu wydatków budżetu z kwoty 75.547.759,61 zł o kwotę 254.570,00 zł do kwoty 

75.293.189,61 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 

z tego: 

- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 61.830.347,61 zł o kwotę 110.430,00 zł do kwoty 

61.940.777,61 zł, 

- zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 13.717.412,00 zł o kwotę 365.000,00 zł do kwoty 

13.352.412,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 3, 

2. Określenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień 

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z Załącznikiem nr 5, 

3. Określenie przychodów budżetu - zgodnie z Załącznikiem Nr 4, 

4. Określenie planu wydzielonych rachunków dochodów jednostek działających na podstawie ustawy 

o systemie oświaty – zgodnie z Załącznikiem nr 6, 

5. Ustalenie, 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 oraz uchwałą nr XXIX.214.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2017 r.) 

w kwocie 6.053.139,00 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 5.637.771,00 zł oraz 

pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 

415.368,00 zł. 
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6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych w kwocie 1.415.368,00 zł, 

w tym na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 415.368,00 zł, 

7. Zmienia się zakres upoważnienia, określony w § 13 uchwały nr XXIV.176.2016 z dnia 28 grudnia 

2016 r., zł, zmieniony uchwałą nr XXVI.196.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2017 oraz 

uchwałą nr XXVIII.212.2017 z dnia 29 maja 2017 r. roku w ten sposób, że obejmuje on: 

1) zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł, 

2) zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 

pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości 415.368,00 zł. 

3) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami 

i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków 

majątkowych (między zadaniami majątkowymi w ramach działu do kwoty 300.000,00 zł) 

4) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do: 

a) dokonywanie przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem 

wydatków na wynagrodzenia, 

b) dokonywanie przeniesień w planie rachunku dochodów własnych, 

5) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 

8. Tworzy się rezerwy w następujących wysokościach: 

1) ogólną w wysokości 80.000,00 zł, 

2) celowe w wysokości 529.763,00 zł, 

z tego: 

a) na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Złotowskie 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w wysokości 83.546 (dział 700, rozdział 70021), 

b) na potrzeby zarządzania kryzysowego w dziale 754 w rozdziale 75421 w wysokości 175.000,00 zł, 

c) na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji wekslowej Miejskiemu Zakładowi 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie w dziale 757, rozdziale 75704 w wysokości 

246.160,00 zł, 

d) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25.057,00 zł w dziale 758, rozdziale 75818. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

(-) Krzysztof Żelichowski 
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