
 

 

UCHWAŁA NR V.33.2019 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE 

z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2019 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art.212, art. 214 i 215 oraz 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku 

o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska w Złotowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na 2019 rok poprzez: 

1) Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 70.195.198,12 zł o kwotę 506.292,00 zł do kwoty 

70.701.490,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 

z tego: 

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 68.387.561,12 zł o kwotę 506.292,00 zł do kwoty 

68.893.853,12 zł, 

2) Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 77.629.621,12 zł o kwotę 506.292,00 zł do kwoty 

78.135.913,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 

z tego: 

- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 65.228.853,12 zł o kwotę 169.292,00 zł do kwoty 

65.398.145,12 zł, 

- zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 12.400.768,00 zł o kwotę 337.000,00 zł do kwoty 

12.737.768,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5, 

3) Zmianę planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami z kwoty 16.995.504,00 zł o kwotę 250,00 zł do kwoty 16.995.754,00 zł - zgodnie 

z załacznikiem nr 3, 

4) Zmianę planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami z kwoty 16.995.504,00 zł o kwotę 250,00 zł do kwoty 16.995.754,00 zł, 

5) Ustalenie, że określony uprzednio w § 3 uchwały nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 

19 grudnia 2018 r. deficyt budżetu w kwocie 7.434.423,00 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat 

ubiegłych w wysokości 6.707.003,83 zł, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 304.603,18 zł oraz przychodami z tytułu pożyczek i kredytów 

zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 422.815,99 zł, 

6) Określenie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących 

z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7, 
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7) Określenie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie 

z załącznikiem nr 8, 

8) Określenie planu przychodów i rozchodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 6, 

9) Określenie planu wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na poziomie 557.943,00 zł – zgodnie z danymi załącznika nr 2. 

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

wartościowych w kwocie 1.533.580,99 zł, 

w tym na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 422.815,99 zł, 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie. 110.765,00 zł. 

3. Zmienia się zakres upoważnienia, określony w § 13 uchwały nr III.19.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r., 

w ten sposób, że obejmuje on: 

1) zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisję papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł, 

2) zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisję papierów wartościowych, o których mowa 

w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości 533.580,99 zł. 

3) dokonywanie 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 w ramach działu do kwoty 500.000,00 zł), 

4) przekazanie 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 własnych, 

5) przekazanie 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, 

6) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Stanisław Wojtuń 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V.33.2019 

Rady Miejskiej w Złotowie 

z dnia 27 marca 2019 

r.  
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