
 

 

UCHWAŁA NR VIII/78/19 

RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 

i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr III/19/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały 

budżetowej na 2019 rok dokonuje się następujących zmian: 

1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.425.175,66 zł, tj. do kwoty 

119.981.168,86 zł, z tego na: 

- dochody bieżące w kwocie             100.418.145,26 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie         19.563.023,60 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1; 

2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść 

załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3) Paragraf 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze 

środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 

w kwocie  10.468.379,26 zł.”; 

4) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 3.025.175,66 zł, tj. do kwoty 

128.201.310,88 zł, z tego na: 

- wydatki bieżące w kwocie               99.595.404,59 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie         28.605.906,29 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2; 

5) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść 

załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

6) Paragraf 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu 

terytorialnego w wysokości 15.185.419,81 zł.”; 
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7) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający wydatki majątkowe. Treść załącznika po dokonanej 

zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

8) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Deficyt w kwocie 8.220.142,02 zł sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z obligacji, 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz 

wolnymi środkami.”; 

9) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.637.642,02 zł, 

zgodnie z załącznikiem na 7”; 

10) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej 

Kościan w 2019 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej 

uchwały; 

11) Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej 

realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku. Treść 

załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

12) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający plan przychodów i kosztów samorządowych 

zakładów budżetowych w 2019 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do 

niniejszej uchwały. 

13) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych i narkomanii. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia 

załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

14) Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały przedstawiający realizację zadań związanych z ochrona 

środowiska w 2019 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej 

uchwały. 

15) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 407.469,66 zł oraz rezerwę celową na inwestycję i zakupy 

inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 

10 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości     407.469,66 zł, 

2) celową w wysokości     496.100,00 zł, z tego na: 

a) realizację zadań własnych z zakresy zarządzania kryzysowego  246.100,00 zł, 

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 250.000,00 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

(-) Maciej Zielonka 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 6349



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 6349



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 6349



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 5 – Poz. 6349



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 6 – Poz. 6349



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 7 – Poz. 6349



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 8 – Poz. 6349



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 9 – Poz. 6349



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 10 – Poz. 6349



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 11 – Poz. 6349



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 12 – Poz. 6349



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 13 – Poz. 6349



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 14 – Poz. 6349



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 15 – Poz. 6349



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 16 – Poz. 6349



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 17 – Poz. 6349



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 18 – Poz. 6349



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 19 – Poz. 6349



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 20 – Poz. 6349



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 21 – Poz. 6349



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 22 – Poz. 6349



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 23 – Poz. 6349



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 24 – Poz. 6349



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 25 – Poz. 6349


		2019-07-02T13:06:29+0000
	Polska
	Lidia Małgorzata Przewoźna
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




