Jastrzębie-Zdrój, 14.05.2019 roku
Nr B-I.3020.40.2019
PROJEKT
UCHWAŁA NR . .2019
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 506), w związku z art. 92 ust. 3
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku
poz. 511), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1 i 4,
art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2017 roku poz. 2077 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
w oparciu o opinie Komisji,
Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
uchwala:
§1
1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 3 241 270,00 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa
w ust. 1 wynosi 469 415 117,67 zł, w tym:
1) dochody bieżące 442 128 262,67 zł,
2) dochody majątkowe 27 286 855,00 zł.
§2
1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 873 270,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o 562 270,00 zł,
2) wydatki majątkowe o 4 311 000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa
w ust. 1 wynosi 547 040 380,67 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 432 997 152,07 zł,
2) wydatki majątkowe 114 043 228,60 zł.
§3
1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2019 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę
1 632 000,00 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa
w ust. 1 ustala się na kwotę 77 625 263,00 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanego na dzień 31 grudnia 2019 roku deficytu Miasta w wysokości
77 625 263,00 zł po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 jest nadwyżka z lat ubiegłych.

§4
1. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie wynosi 77 826 280,00 zł.
2. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§5
1. Zwiększyć planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim
zmian o kwotę 3 208 550,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie
w nim zmian po w prowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 9 108 550,00 zł i w całości
przeznacza się ją na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.
§6
Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o 2 456 750,00 zł, zgodnie
z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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