UCHWAŁA NR XXIV/245/13
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasta Złotów na 2013 rok poprzez:
1) Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 43.112.336,00 zł o kwotę 865.614,37 zł do kwoty
43.977.950,37 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 z tego:
- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 41.304.336,00 zł o kwotę 865.614,37 zł do kwoty 42.169.950,37 zł,
2) Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 47.601.434,00 zł o kwotę 865.614,37 zł do kwoty
48.467.048,37 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 39.378.234,00 zł o kwotę 790.614,37 zł do kwoty 40.168.848,37 zł.
- zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 8.223.200,00 zł o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 8.298.200,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
3) Określenie kwot dochodów i wydatków w 2013 r., związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze
umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
4) Określenie łącznej kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu 2013 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr
5.
5) Określenie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2013 r.
zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się, określony uprzednio w § 3 uchwały nr XXI/211/12 z dnia 28 grudnia 2012 r., deficyt budżetu na
kwotę 4.489.098,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych
środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
3. Traci moc § 10 uchwały nr XXI/211/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
4. Zmienia się zakres upoważnienia określony w § 13 uchwały nr XXI/211/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w ten
sposób, że obejmuje on wyłącznie :
1) dokonywanie 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 800.000 zł),
2) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:
- dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków
na wynagrodzenia,
- dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów własnych,
3) przekazanie 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,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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