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Uchwała Nr XXIV/285/16 

Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach 
 

z dnia 26 sierpnia 2016 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016 
  
 

Na podstawie: 
- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c) i d), art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 
- art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art, 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 
z późniejszymi zmianami), 

 
 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Zwiększyć planowane dochody budżetu gminy i miasta na 2016 rok z kwoty 136.257.366,51 zł 

do kwoty 136.278.826,80 zł, tj. o kwotę 21.460,29 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Przyjąć nową treść zestawienia obejmującego dochody związane z realizacją zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, 
zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
1. Zwiększyć per saldo planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2016 rok z kwoty 

139.156.847,48 zł do kwoty 139.763.380,77 zł, tj. o kwotę 606.533,29 zł, zgodnie z Tabelą 
Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Przyjąć nową treść zestawienia obejmującego wydatki związane z realizacją zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami  zgodnie 
z Tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

 
Zwiększyć kwotę planowanych przychodów o 585.073,00 zł poprzez zwiększenie kwoty wolnych 
środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń 
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z Tabelą Nr 3 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 4 

 
Wskazuje się następujące przychody jako źródła pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 
3.484.553,97 zł: 
- środki ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.500.000,00 zł, 
- środki z pożyczki w kwocie 393.900,00 zł, 
- wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.590.653,97 zł. 

 
§ 5 

 
Przyjąć nową treść Załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 r. pt. „Zestawienie planowanych 
kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2016” w brzmieniu 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
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§ 6 
 

Przyjąć nową treść Załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 r. pt. „Plan przychodów i kosztów 
samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2016” 
w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 7 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta. 
 

§ 8 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 
 
 
 
 
        (-) Przewodniczący Rady Miejskiej 
         Bernard Strzoda 


