
 

 

UCHWAŁA NR XVII/117/2019 

RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.
1)

) i art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237,  239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.
2)

) Rada Miejska w Wągrowcu 

uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 114 488 405,92 zł 

w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie 112 828 405,92 zł; 

2) dochody majątkowe w kwocie 1 660 000,00 zł; 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 121 202 962,24 zł 

w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie 112 219 362,24 zł; 

2) wydatki majątkowe w kwocie 8 983 600,00 zł; 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6 714 556,32 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych 

papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków. 

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 570 868,00 zł zgodnie z załącznikiem 

Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 856 311,68 zł zgodnie z załącznikiem 

Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz z tytułu zaciąganych 

pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 929 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu 

roku przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł. 

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 

Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem 

Nr 5 do niniejszej uchwały. 
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§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem 

Nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wągrowca do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

do kwoty 1 000 000,00 zł; 

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz 

wydatków majątkowych; 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu; 

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 

a) zmianą kwot lub z uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany 

te nie pogorszą wyniku budżetu, 

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, 

o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu; 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 

których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w  kwocie 742 000,00 zł 

przeznacza się na realizację programów: 

1) Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 720 000,00 zł; 

2) Przeciwdziałania Narkomanii 22 000,00 zł. 

§ 12. Dochody z wpływów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.  4-6 ustawy Prawo ochrony 

środowiska przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 w związku 

z art. 400a ustawy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 13. Dochody z wpływów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca, którego 

właścicielem jest Gmina Miejska Wągrowiec przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem dworca 

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 14. Ustala się zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie 

z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 15. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 161 050,58 zł; 

2) celową w wysokości 1 214 000,00 zł w tym: 

a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych 360 000,00 zł, 

b) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych 

209 000,00 zł, 

c) na odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi jednostek miejskich 210 000,00 zł, 

d) na realizację programu ograniczania niskiej emisji w Wągrowcu 50 000,00 zł, 

e) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 380 000,00 zł, 

f) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 5 000,00 zł. 

§ 16. Ustala się kwotę 8 500 000,00 zł, do której Burmistrz Miasta Wągrowca może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 
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§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu 

(-) Jakub Zadroga 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/117/2019 

Rady Miejskiej w Wągrowcu 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/117/2019 

Rady Miejskiej w Wągrowcu 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 
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1) 

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, 1571, 1696, 1815. 
2) 

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1622, 1649, 2020. 
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