
 

 

UCHWAŁA NR XXXV.252.2017 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE 

z dnia 18 grudnia 2017 r. 

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-

237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje: 

§ 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 66.738.357 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 65.568.357 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 1.170.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 

w wysokości 18.376.486 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi 

j.s.t. w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 73.224.781 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 62.688.530 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.536.251 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 5. 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 

w wysokości 18.376.486 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. 

w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.486.424 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów 

i pożyczek krajowych w wysokości 5.875.378 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 

611.046 zł. 

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.986.143 zł – zgodnie 

z załącznikiem nr 6. 
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§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 110.765 zł – zgodnie z załącznikiem 

nr 6. 

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.120.000 zł, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.888.900 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego : 

1) przychody 4.050.910 zł, 

2) koszty 4.368.606 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 10. 

§ 8. Określa się plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: 

1) dochody 560.821 zł, 

2) wydatki 560.821 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 12. 

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony 

środowiska w dziale 900, rozdziale 90019 w wysokości 85.000 zł przeznacza się na wydatki z zakresu ochrony 

środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 11. 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych w kwocie 6.986.143 zł, w tym na: 

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5.875.378 zł, 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu 110.765 zł. 

§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 

2018 w wysokości 3.000.000 zł. z tego: 

1) gwarancje do kwoty 0 zł, 

2) poręczenia do kwoty 3.000.000 zł. 

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do: 

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

roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł, 

2) zaciągania 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 5.986.143 zł, 

3) dokonywania 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 500.000 zł), 

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do: 

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

wydatków na wynagrodzenia, 

b) dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów wydzielonych, 

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

§ 14. Określa się sumę, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 

3.000.000 zł. 

§ 15. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 490.000 zł 

przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 478.000 zł oraz na 

realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 12.000 zł. 

§ 16. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 395.000 zł, 

2) celowe w wysokości 847.304 zł, z tego: 

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

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w wysokości 91.144 (dział 700, rozdział 70021), 

b) na potrzeby zarządzania kryzysowego w dziale 754 w rozdziale 75421 w wysokości 210.000 zł, 

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

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie wdziale757, rozdziale 75704 w wysokości 246.160 zł, 

d) rezerwa majątkowa w wysokości 300.000 zł w dziale 758, rozdziale 75818 przeznaczona na wydatki, 

których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej oraz poszczególne zadania nie może 

być dokonany na etapie sporządzania projektu budżetu. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa. 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

(-) Krzysztof Żelichowski 
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