UCHWAŁA NR IV/18/11
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214 i 215, art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm. z 2010 r. Dz.U. Nr 28 poz. 146;
Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835; Nr 152, poz. 1020 ) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasta Złotów na 2011 rok poprzez:
1) Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 38.312.606 zł. o kwotę 222.100 zł. do kwoty 38.534.706 zł.,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:
- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 36.762.606 zł. o kwotę 201.100 zł. do kwoty 36.963.706 zł.,
- zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 1.550.000 o kwotę 21.000 zł. do kwoty 1.571.000 zł.
2) Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 43.004.939 zł. o kwotę 222.100 zł. do kwoty 43.227.039 zł.,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 35.511.439 zł. o kwotę 119.586 zł. do kwoty 35.631.025 zł.,
- zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 7.493.500 zł. o kwotę 102.514 zł. do kwoty 7.596.014 zł., zgodnie
z Załącznikiem Nr 3,
3) Określenie wysokości planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2011 r., zgodnie z Załącznikiem nr 4.
4) Określenie wysokości wydatków na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej, w wysokości
456.900 zł. z czego:
- na realizację programu “Sprężyna sukcesu” w dziale 801, rozdziale 80195 - kwota 222.100 zł.,
- na realizację programu “Otwarci na aktywność” w dziale 853, rozdziale 85395 - kwota 34.800 zł.,
- na realizację programu “Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora
Zaleskiego” w dziale 700, rozdziale 70005 - kwota 200.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w dziale 900, rozdziale 90002 na kwotę 61.514 zł. z przeznaczeniem na
dofinansowanie budowy Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy.
§ 2. 1. § 13 uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie: “
§ 13. Określa się wydatki na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej, w wysokości 200.000 zł. “
i wobec tego uchyla się Załącznik Nr 9.
2. Załączniki Nr 10, 11,12 do uchwały stają się odpowiednio załącznikami Nr 9, 10, 11.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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