UCHWAŁA NR ..../...../18
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U.
2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/254/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie budżetu gminy na 2018 rok zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 9/2018
z dnia 22 stycznia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
dochody budżetu gminy w wysokości

52.420.245,82 zł,

pozostają w wysokości

52.420.245,82 zł,

z tego:
- dochody bieżące w wysokości
pozostają w wysokości

44.676.477,36 zł,
44.676.477,36 zł,

- dochody majątkowe w wysokości
pozostają w wysokości

7.743.768,46 zł,
7.743.768,46 zł

załącznik nr 1 - Dochody pozostaje bez zmian;
2) w § 2:
a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości
zastępuje się kwotą

64.881.024,35 zł,
64.935.964,23 zł,

z tego:
- wydatki bieżące w wysokości

44.249.885,34 zł,

zastępuje się kwotą

44.282.518,84 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości

20.631.139,01 zł,

zastępuje się kwotą

20.653.445,39 zł;

załącznik nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku nr 1 do uchwały;
b) pkt 2 podział

wydatków

w układzie działów i rozdziałów - załącznik nr 2a

zmienia się jak w załączniku nr 2 do uchwały;
c) pkt 3 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały;
d) pkt 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w wysokości 8.933.093,84 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 8.988.033,72 zł
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.
3) w § 3:
deficyt budżetu gminy w wysokości

12.460.778,53 zł,

zastępuje się kwotą

12.515.718,41 zł,
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i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
1) z zaciągniętych kredytów w kwocie

12.515.718,41 zł,

4) w § 4:
przychody budżetu w wysokości

14.466.358,93 zł,

zastępuje się kwotą

14.521.298,81 zł,

rozchody budżetu pozostają w wysokości

2.005.580,40. zł,

zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5.
5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.167.104,70 zł;

zastępuje się kwotą
1.167.238,20 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości 534.399,00 zł;
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.”;
6) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego,
załącznik Nr 9 - zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały.”;
7) §8 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych w kwocie 17.521.298,81 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.515.718,41 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
2.005.580,40 zł.”;
8) §10 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
3.000.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 12.515.718,41 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do
wysokości 2.005.580,40 zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Zmiany w planie wydatków:
1. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000 zł na
zadanie pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m.
Wielkie Rychnowo”, zmiana wynika z konieczności opracowania dodatkowych map projektowych oraz
dokumentacji obejmującej teren przy przejeździe kolejowym.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000 zł na
zadanie pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo” z uwagi na niższe
wydatki w związku z realizacją w/w inwestycji, niż pierwotnie zakładano.
3. W dziale 720 „Informatyka” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 133,50 zł na zadanie
pn.: ,,Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Środki zostaną przekazane w formie dotacji.
4. W dziale 750 ,,Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 43.806,38 zł
na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul.
Św. Mikołaja 5”, zmiana wynika z faktu iż najkorzystniejsza oferta na roboty budowlano - montażowe
przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie.
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł poprzez
wprowadzenie nowego zadania pn.: „Kod do przyszłości - podregion Grudziądzki”.
6. Dokonano również ujednolicenia nazwy zadania z „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków
użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie” na „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów
użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie” oraz zadania pn.: „Zamontowanie instalacji
fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.” na „Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na
terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim”.
7. W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - zwiększeniu wartości
początkowej środka trwałego z 3.500 zł na 10.000 zł dokonano przeniesienia środków z wydatków
inwestycyjnych na wydatki bieżące. Zmiany dotyczą zadań „Budowa wiaty przystankowej”, „Zakup
kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach”, „Zakup ciągnika samojezdnego” oraz „Zakup
materaca na przeszkodę na skate parku”.
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