
 

 

UCHWAŁA NR XIV.124.2020 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE 

z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 

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 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 oraz art. 222 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Rada 

Miejska w Złotowie uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2020 poprzez: 

1) zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 80.214.787,00 o kwotę 24.239,00 zł do kwoty 

80.239.026,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 

z tego: 

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 78.837.602,00 zł o kwotę 24.239,00 zł do kwoty 

78.861.841,00 zł, 

2) zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 91.838.168,00 o kwotę 24.239,00 zł do kwoty 

91.862.407,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 

z tego: 

- zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 78.836.142,00 zł o kwotę 26.757,00 zł do kwoty 

78.809.385,00 zł, 

- zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 13.002.026,00 zł o kwotę 50.996,00 zł do kwoty 

13.053.022,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5, 

3) określenie planu kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasto Złotów - zgodnie z załącznikiem nr 8, 

4) określenie planu wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na poziomie 538.285,00 zł – zgodnie z danymi załącznika nr 2, 

5) zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych ustawami z kwoty 25.519.063,00 zł o kwotę 20.467,00 zł do kwoty 25.539.560,00 zł – 

zgodnie z załącznikiem nr 3, 

6) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych ustawami z kwoty 25.519.063,00 zł o kwotę 20.467,00 zł do kwoty 25.539.560,00 zł – 

zgodnie z załącznikiem nr 4, 
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2. Ustala się, że określony uprzednio w § 3 uchwały nr XII.104.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 

17 grudnia 2019 r. deficyt budżetu w kwocie 11.623.381,00 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych 

w wysokości 5.315.562,32 zł, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 193.838,38 zł oraz przychodami z tytułu pożyczek i kredytów 

zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 6.113.980,30 zł, 

3. Określenie planu przychodów – zgodnie z załącznikiem nr 6, 

4. Określenie planu rozchodów – zgodnie z załącznikiem nr 7, 

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

wartościowych w kwocie 7.307.818,68 zł, w tym na: 

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6.113.980,30 zł, 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu 193.838,38 zł. 

6. Upoważnia się Burmistrza do : 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł, 

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa 

w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości 6.307.818,68 zł, 

3) dokonywania 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 zł), 

4) przekazania 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 wydzielonych, 

5) przekazania 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, 

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmiana kwot lub uzyskaniem płatności 

przekazywanych z budżetu ze środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia 

finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 u. o f. p, 

o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. 

7. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 225.000,00 zł, 

2) celowe w wysokości 1.023.607,00 zł 

z tego: 

a) na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Złotowskie 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w wysokości 87.047,00 (dział 700, rozdział 70021), 

b) na potrzeby zarządzania kryzysowego w dziale 754 w rozdziale 75421 w wysokości 280.000 zł, 

c) na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji wekslowej Miejskiemu Zakładowi 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie wdziale757, rozdziale 75704 w wysokości 246.160 zł, 

d) rezerwa majątkowa w wysokości 410.400,00 zł w dziale 758, rozdziale 75818 przeznaczona na wydatki, 

których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej oraz poszczególne zadania nie może 

być dokonany na etapie sporządzania projektu budżetu. 
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§ 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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