UCHWAŁA NR VIII/ 60 /11
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 czerwca 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, Nr 238 poz.1578, Nr 257, poz.1726) 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 39.310.302 zł o kwotę 1.389.100 zł do kwoty 40.699.402 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 z tego:
- zmniejsza się dochody bieżące z kwoty 37.306.502 zł o kwotę 17.000 zł do kwoty 37.289.502 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 2.003.800 o kwotę 1.406.100 do kwoty 3.409.900 zł.
2) Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 44.002.635 zł o kwotę 1.389.100 zł do kwoty 45.391.735 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 36.562.360 zł o kwotę 76.630 zł do kwoty 36.638.990 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 7.440.275 zł o kwotę 1.312.470 zł do kwoty 8.752.745 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 3.
3) Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami – zgodnie z Załącznikiem nr 4.
4) Określenie wysokości planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2011 r. zgodnie z Załącznikiem nr 5.
5) Określenie dochodów z tytułu gromadzenia opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania związane
z ochroną środowiska w 2011 r. - zgodnie z Załącznikiem nr 6.
6) Określenie wysokości wydatków na programy i projekty finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej
w wysokości 371.354 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje drogowe w dziale 600, rozdziale 60016 w wysokości 976.800 zł.
oraz mniejsza się rezerwę celową w dziale 921, rozdziale 92120 z kwoty 22.500 zł o kwotę 22.500 zł do kwoty
0 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
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