UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 211 ust. 1 i art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:
§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2021 r. zmienia się następująco:
Przychody (w zł)

Klasyfikacja
budżetowa

Treść

§ 950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy

473.500

Ogółem przychody

473.500

Zwiększenie

Zmniejszenie

Wydatki (w zł)
Zwiększenie
Dz. 600

Transport i łączność (zadania własne)

R. 60016

Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe, z tego:

583.500

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

583.500

Dokumentacja projektowa na przebudowę
południowej części pl. Wolności wraz z pasem
drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i
Kościelną

120.000

Przebudowa ul. Bałtyckiej

75.000

Przebudowa ul. Wspólnej

76.500

Przebudowa ul. Żurawiej

312.000

Razem Dz. 600

583.500

Zmniejszenie

Dz. 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa (zadania własne)

R. 75416

Straż gminna - wydatki majątkowe, z tego:

20.000

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

20.000

Zakup broni do usypiania dzikich zwierząt
Razem Dz. 754
Dz. 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
(zadania własne)

R. 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki majątkowe, z tego:
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20.000

90.000
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- inwestycje i zakupy inwestycyjne

90.000

Deszczówka - eko-rozwiązania dla Zduńskiej Woli
Razem Dz. 900

90.000

Ogółem wydatki

583.500

Wydatki per saldo

473.500

110.000

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 18.180.212,53 zł, który zostanie sfinansowany
przychodami z:
1) kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.361.849 zł;
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 2.760.599 zł;
3) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu w wysokości 57.764,53 zł.
§ 3. W uchwale nr XXIX/509/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r.
1) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczek
i kredytów bankowych zaciąganych na sfinansowanie:
1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w wysokości 5.050.000 zł;
2) planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
i kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych, w wysokości 22.400.000 zł;
3) planowanego deficytu budżetu w 2022 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu pożyczek i kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych, w wysokości
14.100.000 zł”;;
2) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) emisji obligacji komunalnych oraz zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie:
a) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w wysokości 5.000.000 zł,
b) planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
i kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych, w wysokości 26.492.004 zł;
2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
3) dokonywania przeniesień, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, planu wydatków
pomiędzy przyjętymi do realizacji rocznymi zadaniami inwestycyjnymi;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż
bank prowadzący obsługę budżetu miasta.”..
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach
ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Zduńska Wola.
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