
 

 

UCHWAŁA NR XI/76/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH 

z dnia 17 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019, 

poz. 506 z późn. zm.) art. 212, 217, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Sulmierzycach uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr III/14/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwały budżetowej miasta Sulmierzyce na 2019 rok zmienionej zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 

4/2019 z dnia 22.01.2019 r., zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 8/2019 z dnia 12.02.2019 r., uchwałą 

Rady Miejskiej nr IV/33/2019 z dnia 11 marca 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 12/2019 z dnia 

13.03.2019 r., zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 16/2019 z dnia 29 marca 2019 r., zarządzeniem 

Burmistrza Sulmierzyc nr 17/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej nr V/40/2019 z dnia 

25 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 23/2019 z dnia 13 maja 2019 r., zarządzeniem 

Burmistrza Sulmierzyc nr 25/2019 z dnia 22 maja 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 27/2019 

z dnia 17 czerwca 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej nr VI/45/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r., zarządzeniem 

Burmistrza Sulmierzyc nr 29/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej nr VII/50/2019 z dnia 

5 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 40/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., zarządzeniem 

Burmistrza Sulmierzyc nr 45/2019 z dnia 13 września 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/57/2019 z dnia 

30 września 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 49/2019 z dnia 8 października 2019 r., uchwałą nr 

IX/62/2019 z dnia 28 października 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 51/2019 z dnia 7 listopada 

2019 r., zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 55/2019 z dnia 22 listopada 2019 r.,  zarządzeniem Burmistrza 

Sulmierzyc nr 58/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1.  § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

1.  Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 o kwotę 124.565,00 zł do kwoty 

w wysokości 14.493.574,93 złz tego: 

- dochody bieżące w kwocie 14.181.046,93 zł 

- dochody majątkowe w kwocie 312.528,00 zł 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1)  dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami 

w wysokości  4.149.352,93 zł 

2)  dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi 

j.s.t. w wysokości 11.210,00 zł 

2.   § 2 ust. 1 i 2 uchwały otrzymują brzmienie: 
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1.  Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 o kwotę 124.565,00 zł do kwoty 

w wysokości  14.753.138,93 złz tego : 

- wydatki bieżące w wysokości 13.351.724,56  zł 

- wydatki majątkowe w wysokości 1.401.414,37 zł 

2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1)  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych ustawami 

w wysokości 4.149.352,93 zł 

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

związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 144.358,18 zł. 

3) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. 

w wysokości 11.210,00 zł 

3.  W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

4.  W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

5.  W załączniku nr 2a do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

6. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie :  

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta : 

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 848.978,04 zł 

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 65.500,00 zł  zgodnie z załącznikiem  

nr 5.”. 

7. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulmierzyc. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Adam Orzeszyński 
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