
 

 

UCHWAŁA NR IX/87/19 

RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA 

z dnia 29 sierpnia 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 roku, poz. 506) 

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

(Dz. U. z 2019 roku, 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 22.248,00 zł, tj. do  kwoty 

122.297.979,34 zł, z tego na: 

- dochody bieżące w kwocie           102.714.955,74 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie       19.583.023,60 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) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 3.522.248,00 zł , tj. do kwoty 

134.018.121,36 zł,  z tego na: 

- wydatki bieżące w kwocie         101.842.065,07 zł 

- wydatki majątkowe w kwocie   32.176.056,29 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2; 

4) 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; 

5) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej 

zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

6) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Deficyt w kwocie 11.720.142,02 zł sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z obligacji, 

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

długoterminowego kredytu bankowego oraz wolnymi środkami”; 

7) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.137.642,02 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 7”; 

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

Kościan w 2019 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej 

uchwały; 

9) Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały przedstawiający dotacje podmiotowe 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. 

10) 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 6 do niniejszej uchwały; 

11) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 179.819,66 zł i rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne 

na kwotę 950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym paragraf 

11 uchwały otrzymuje  brzmienie: 

„§ 11. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości                 179.819,66 zł, 

2) celową w wysokości              1.196.100,00 zł, z tego na: 

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

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne         950.000,00 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. 

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

(-) Dawid Olejniczak 
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