
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/250/18 

RADY MIASTA SŁUPCY 

z dnia 29 marca 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 9/2018 z dnia 30 stycznia 

2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXII/242/18 z dnia 1 lutego 2018 r. i zarządzeniem Burmistrza 

Miasta Słupcy Nr 12/2018 z dnia 5 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 147.597 zł tj. do kwoty 50.919.371,21 zł  

w tym:  

pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 147.597 zł tj. do kwoty 48.501.430,02 zł, 

2) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 147.597 zł, tj. do kwoty 52.529.678,21 zł 

w tym:  

pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 111.579 zł tj. do kwoty 46.924.524,04 zł, 

pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 36.018 zł tj. do kwoty 5.605.154,17 zł,  

3)  w § 7pkt 2 zwiększa się dotacje  dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych                

o kwotę 15.000 zł, tj. do kwoty 1.805.000 zł, 

4) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 147.597 zł 

A. zwiększa się plan dochodów w:  

- dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 51.647 zł tj. do kwoty 8.741.101 zł 

a) dochody bieżące o kwotę 51.647 zł tj. do kwoty 8.741.101 zł 

dziale 758 razem o kwotę 51.647 zł, tj. do kwoty 8.890.414 zł  

- dziale 801 rozdział 80104 § 2030 o kwotę 95.950 zł tj. do kwoty 595.950 zł  

a) dochody bieżące o kwotę 95.950 zł tj. do kwoty 595.950 zł 

dziale 801 razem o kwotę 95.950 zł, tj. do kwoty 994.720 zł  

5) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 147.597 zł 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej  ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232; z 2018 r. poz. 130. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej  ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62. 
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A.  zwiększa się plan wydatków w:  

- dziale 600 rozdział 60004 § 2710 o kwotę 30.001 zł tj. do kwoty 30.001 zł 

a) wydatki bieżące o kwotę 30.001 zł tj. do kwoty 30.001 zł 

dziale 600 razem o kwotę 30.001 zł, tj. do kwoty 2.047.087 zł  

- dziale 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 96.579 zł tj. do kwoty 5.568.075 zł 

a) wydatki bieżące o kwotę 96.579 zł tj. do kwoty 5.568.075 zł 

- dziale 801 rozdział 80104 § 6050 o kwotę 21.018 zł tj. do kwoty 221.018 zł 

b) wydatki majątkowe o kwotę 21.018 zł tj. do kwoty 221.018 zł 

dziale 801 razem o kwotę 117.597 zł, tj. do kwoty 18.689.121 zł  

- dziale 900 rozdział 90005 § 6230 o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 15.000 zł 

b) wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 15.000 zł 

- dziale 900 rozdział 90095 § 4210 o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 70.000,02 zł 

a) wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 70.000,02 zł 

dziale 900 razem o kwotę 45.000 zł, tj. do kwoty 5.620.462,19 zł  

B.  zmniejsza się plan wydatków w:  

- dziale 600 rozdział 60004 § 2320 o kwotę 30.001 zł tj. do kwoty zero 

a) wydatki bieżące o kwotę 30.001 zł tj. do kwoty zero 

dziale 600 razem o kwotę 30.001 zł, tj. do kwoty 2.017.086 zł  

- dziale 900 rozdział 90004 § 4210 o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 50.000 zł 

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 50.000 zł 

- dziale 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 67.000 zł 

a) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 67.000 zł 

dziale 900 razem o kwotę 15.000 zł, tj. do kwoty 5.605.462,19 zł  

6) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2018” zwiększa się wydatki o kwotę 36.018 zł i tak: 

A.  w pkt 1 Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 36.018 zł w tym:  

- w dziale 801 Oświata i wychowanie: 

a) w rozdziale 80104 Przedszkola: 

- pkt 1 pn. „Przebudowa  budynku publicznego Przedszkola Nr 2 „Miś” w Słupcy” zwiększa się o kwotę 

21.018 zł tj. do kwoty  221.018 zł, 

B.  dodaje się pkt 5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 

15.000 zł w tym: 

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 

a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: dotacje celowe  na likwidację 

niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta 

Słupcy w kwocie 15.000 zł 

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

załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, 

8) 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: 
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- w poz. 6 rozdział 80104 Gmina Strzałkowo zmniejsza się dotację celową o kwotę 11.000 zł tj. do 

kwoty 39.000 zł, 

- dodaje się poz. 12. rozdział 80104 Gmina Golina dotacja celowa o kwotę 11.000 zł, 

a) w jednostkach nienależących do sektora finansów publicznych: 

- dodaje się poz. 8. rozdział 90005 na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich 

źródłami proekologicznymi dotacja celowa w kwocie 15.000 zł, 

9) 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 2 do niniejszej uchwały, 

10) w załączniku Nr 9 „Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz 

wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym 

w art. 403 ust. 2 ustawy” wprowadza się następujące zmiany: 

A. zwiększa się wydatki  na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym 

w art. 403 ust. 2 ustawy: 

a) wydatki majątkowe: 

- dziale 900 rozdział 90005 § 6230 o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 15.000 zł 

B. zmniejsza się wydatki  na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym 

w art. 403 ust. 2 ustawy: 

a) wydatki bieżące: 

- dziale 900 rozdział 90004 § 4210 o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 5.000 zł 

- dziale 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 15.000 zł 

11) załącznik Nr 9 „Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz 

wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym 

w art. 403 ust. 2 ustawy” 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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