
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XL/558/2018 

RADY MIASTA WISŁA 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 

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

Dz. U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 212 ust. 1 pkt 6, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych 

z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie § 3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta  

Wisły z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 88) 

Rada Miasta Wisła 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/479/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa  

na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2018 r. poz. 41 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:  

1) uchyla się dotychczasowe brzmienie § 6 i nadaje mu nowe o treści: 

„§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 

budżetowego przejściowego deficytu budżetu: 2.000.000,00 PLN; 

2) zaciągania pozostałych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na: 

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu: 12.685.000,00 PLN, 

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

zaciągniętych pożyczek i kredytów: 0 PLN, 

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej: 4.000.000,00 PLN;” 

2) uchyla się dotychczasowe brzmienie § 7 i nadaje mu nowe o treści: 

„§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wisła do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 

a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 

 - zgodnie z limitem ustalonym w § 6; 

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu - zgodnie z limitem ustalonym w § 6; 
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c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

zaciągniętych pożyczek i kredytów - zgodnie z limitem ustalonym w § 6; 

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z limitem ustalonym w § 6; 

2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu miasta; 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami,  

w tym: 

a) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy w ramach działu, 

b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Wisła 

 

 

Janusz Podżorski 
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