
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/242/18 

RADY MIASTA SŁUPCY 

z dnia 1 lutego 2018 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2018 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 z późn. zm. )
1) 

oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. )
2) 

  Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXXI/227/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2018 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr ../2018 z dnia 30 stycznia 

2018 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.046.400 zł tj. do kwoty 50.720.097,21 zł 

w tym:  

pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46.400 zł tj. do kwoty 48.302.156,02 zł, 

pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł tj. do kwoty 2.417.941,19 zł, 

2) w § 2 ust.1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.531.849 zł, tj. do kwoty 52.330.404,21 zł 

w tym:  

pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 121.954,01 zł tj. do kwoty 46.761.268,04 zł, 

pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.653.795 zł tj. do kwoty 5.569.136,17 zł,  

3) w § 3 uchwały zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 3.578.249  zł tj. do kwoty 1.610.307 zł, który zostanie 

sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych. 

4)  w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zmniejsza się o kwotę 3.578.249  zł tj. do kwoty 

2.421.751 zł,          

5)  w  § 6 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych  zmniejsza się o kwotę 3.578.249  zł tj. do kwoty 3.421.751 zł,      

6) w § 7 pkt 1 zwiększa się dotacje dla jednostek  należących do sektora finansów publicznych o kwotę 

1.000.000 zł, tj. do kwoty 2.889.359 zł,      

7) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.046.400 zł 

A.  zwiększa się plan dochodów w :  

- dziale 800 rozdział 80101 § 0920 o kwotę 800 zł tj. do kwoty 1.900 zł 
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej  ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62. 
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a) dochody bieżące o kwotę 800 zł tj. do kwoty 1.900 zł 

- dziale 801 rozdział 80104 § 0660 o kwotę 45.000 zł tj. do kwoty 194.000 zł  

a) dochody bieżące o kwotę 45.000 zł tj. do kwoty 194.000 zł 

- dziale 801 rozdział 80104 § 0920 o kwotę 600 zł tj. do kwoty 1.600 zł  

a) dochody bieżące o kwotę 600 zł tj. do kwoty 1.600 zł  

dziale 801 razem o kwotę 46.400 zł, tj. do kwoty 898.770 zł  

- dziale 926 rozdział 92601 § 6260 o kwotę 1.000.000 zł tj. do kwoty 1.000.000 zł  

b) dochody majątkowe o kwotę 1.000.000 zł tj. do kwoty 1.000.000 zł  

dziale 926 razem o kwotę 1.000.000 zł, tj. do kwoty 1.041.350 zł  

8) w tabeli Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.531.849 zł 

A.  zwiększa się plan wydatków w:  

- dziale 600 rozdział 60014 § 6300 o kwotę 1.000.000 zł tj. do kwoty 1.000.000 zł 

b) wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000 zł tj. do kwoty 1.000.000 zł 

- dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 158.000 zł tj. do kwoty 278.000 zł  

b) wydatki majątkowe o kwotę 158.000 zł tj. do kwoty 278.000 zł 

dziale 600 razem o kwotę 1.158.000 zł, tj. do kwoty 2.017.086 zł  

- dziale 754 rozdział 75495 § 4270 o kwotę 21.945 zł tj. do kwoty 24.945 zł  

a) wydatki bieżące o kwotę 21.945 zł tj. do kwoty 24.945 zł  

dziale 754 razem o kwotę 21.945 zł, tj. do kwoty 62.545 zł  

- dziale 926 rozdział 92605 § 4270 o kwotę 100.001 zł tj. do kwoty 100.001 zł  

a) wydatki bieżące o kwotę 100.001 zł tj. do kwoty 100.001 zł 

dziale 926 razem o kwotę 100.001 zł, tj. do kwoty 7.176.190 zł  

B.  zmniejsza się plan wydatków w:  

- dziale 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę 3.811.795 zł tj. do kwoty 2.188.205 zł  

b) wydatki majątkowe o kwotę 3.811.795 zł tj. do kwoty 2.188.205 zł  

dziale 926 razem o kwotę 3.811.795 zł, tj. do kwoty 3.364.395 zł 

9 )  w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2018” zmniejsza się wydatki o kwotę 2.653.795 zł 

i tak: 

A.  w pkt 1 Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 3.653.795 zł w tym:  

I.  w dziale 600 Transport i łączność:  

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne: 

- dodaje się pkt 2 pn. „Przebudowa ulicy Bóżniczej w Słupcy” zwiększa się w kwocie 158.000 zł, 

II.  w dziale 926 Kultura fizyczna:  

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe: 

- pkt 1 pn. „Budowa krytej pływalni w Słupcy” zmniejsza się o kwotę 3.811.795 tj. do kwoty 

2.188.205 zł, 

B. dodaje się pkt 4. Dotacje   celowe   na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 

1.000.000 zł w tym: 

I.  w dziale 600 Transport i łączność:  
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a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu 

Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy” w kwocie 

1.000.000 zł 

10) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2018” otrzymuje nowe brzmienie w treści 

załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, 

11) załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” w przychodach zmniejsza się pkt. 1. Kredyty 

o kwotę 3.578.249 zł tj. do kwoty 2.421.751 zł, 

12) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika 

Nr 2 do niniejszej uchwały, 

13) w załączniku Nr 5 „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych” wprowadza się następujące zmiany: 

a) w jednostkach należących do sektora finansów publicznych dodaje się: 

- poz. 11 rozdział 60014 Powiat Słupecki dotacja celowa w kwocie o kwotę 1.000.000 zł, 

14) załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

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

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady  

(-) Andrzej Szymkowiak  
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