Uchwała Nr /10
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia stycznia 2010 r.

Projekt nr 2

w sprawie zmiany budŜetu Gminy Kamień Pomorski na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) uchwala się ,co
następuje:
§ 1. Zwiększa się wydatki budŜetu gminy
z tego:
• wydatki związane z realizacją zadań własnych
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego oraz na
uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji finansowych,

o kwotę

500.000 zł.

kwota

500.000 zł.

kwota
kwota
kwota

500.000 zł.
500.000 zł.
500.000 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się nadwyŜkę budŜetu Gminy na 2010 rok o kwotę 500.000 zł.
2. Ustala się nadwyŜkę budŜetu Gminy na 2010 rok po dokonanej zmianie w wysokości
628.389 zł., która zostanie przeznaczona na:
1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 151.253 zł.
2) spłatę rat poŜyczek długoterminowych w kwocie 477.136 zł.
Sfinansowanie rat z tytułu kredytów przypadających do spłaty w 2010 roku w wysokości
500.000 zł. nastąpi z wolnych środków na rachunku bieŜącym budŜetu.
3. Uchyla się przychody i rozchody budŜetu w 2010 r. określone w załączniku Nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr L/370/09 z dnia 18 grudnia 2010 r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Kamień Pomorski na 2010 rok.
4. Ustala się przychody budŜetu gminy po dokonanej zmianie w wysokości 2.303.283 zł.,
rozchody w wysokości 2.931.672 zł. w 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Zmienia się w Uchwale Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr L/370/09 z dnia 18
grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Kamień Pomorski na 2010 rok § 3
planowaną nadwyŜkę budŜetu gminy z kwoty 1.128.389 zł. na kwotę 628.389 zł., która
zostanie przeznaczona na:
pkt.1) spłatę rat kredytów długoterminowych z kwoty 651.253 zł. na kwotę 151.253 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.
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§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca:
Burmistrz Kamienia Pomorskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Henryk Masłowski

Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady
Gminy naleŜy między innymi dokonywanie zmian budŜetu gminy w danym roku
budŜetowym.
Proponowane zmiany planowanych wydatków budŜetu gminy na 2010 rok dotyczą:
w § 1.
•

zwiększenia planu wydatków w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” , rozdział –
Towarzystwa budownictwa społecznego na wniesienie udziału do Spółki Kamieńskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kamieniu Pomorskim w wysokości
500.000 zł.

w§2
•

NadwyŜka budŜetu Gminy Kamień Pomorski na 2010 rok ustalona w § 3 Uchwały
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr L/370/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Kamień Pomorski na 2010 rok wynosi 1.128.389
zł.
NadwyŜka budŜetu na 2010 rok została zmniejszona o kwotę 500.000 zł. na pokrycie
wydatków związanych z wniesieniem udziałów do Spółki Kamieńskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego w Kamieniu Pomorskim.

Mając na uwadze powyŜsze, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia stycznia 2010 r.

Przychody i rozchody budŜetu w 2010 r.

Lp.
1
1
2
3

4
5
6
7
8
1
2
3

4
5
6
7

Treść
2
Przychody ogółem:
Kredyty
PoŜyczki
PoŜyczki na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budŜetu UE

Klasyfikacja
§
3
§ 952
§ 952

( w złotych)
Kwota
2007 r.
4
2.303.283
1.154.419
648.864

§ 903

Spłaty poŜyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
NadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych
Papiery wartościowe (obligacje )
Inne źródła ( wolne środki )
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty poŜyczek
Spłaty poŜyczek otrzymanych na
finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z
budŜetu UE

§ 951
§ 944
§ 957
§ 931
§ 955

Udzielone poŜyczki
Lokaty
Wykup papierów wartościowych
(obligacji )
Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 991
§ 994
§ 982

§ 992
§ 992

500.000
2.931.672
1.805.672
1.126.000

§ 963

§ 995
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