
 

 

UCHWAŁA Nr III/10/14 

RADY MIASTA WĄBRZEŹNO 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.
1)

) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.
2)

) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/265/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu 

miasta na 2014 rok zmienionej: 

- Zarządzeniem Nr 0050.03a.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2014 rok, 

- Zarządzeniem nr 0050.13.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającym uchwałę 

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- Zarządzeniem nr 0050.19.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 03 marca 2014 r. zmieniającym uchwałę 

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- Zarządzeniem nr 0050.27.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 marca 2014 r. zmieniającym uchwałę 

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- Zarządzeniem nr 0050.38.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającym uchwałę 

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- Uchwałą Nr XXXIX/295/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- Zarządzeniem Nr 0050.45.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 06 maja 2014 r. zmieniającym uchwałę 

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- Zarządzeniem Nr 0050.55.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22 maja 2014 r. zmieniającym uchwałę 

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- Zarządzeniem Nr 0050.66.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniającym uchwałę 

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- Uchwałą Nr XL/303/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

budżetu miasta na 2014 rok, 

- Zarządzeniem Nr 0050.72.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniającym uchwałę 

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- Zarządzeniem Nr 0050.76.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniającym uchwałę 

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. 

poz. 379 i 1072. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 

911 i 1146. 
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- Zarządzeniem Nr 0050.82.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniającym uchwałę 

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- Uchwałą Nr XLII/309/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 września 2014 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- Zarządzeniem Nr 0050.89.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 września 2014 r. zmieniającym uchwałę 

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- Zarządzeniem Nr 0050.96.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 października 2014 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- Zarządzeniem Nr 0050.102.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27 października 2014 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- Uchwałą Nr XLIII/313/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- Zarządzeniem Nr 0050.110.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniającym uchwałę 

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, 

- Zarządzeniem Nr 0050.116.2014 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniającym uchwałę 

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 45.028.730,91 zł, z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 41.468.057,91 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie 3.560.673,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 

5.418.492,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 47.828.730,91 zł z tego: 

- wydatki majątkowe 8.616.435,50 zł, 

- wydatki bieżące 39.212.295,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 

5.418.492,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A. 

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych 

poręczeń w kwocie 50.522,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł. 

4. Określa się: 

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 

i Funduszu Spójności w wysokości 2.186.139,00 zł.”; 

3) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2.1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.210.836,00 zł; 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 565.078,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

2. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A.”; 

4) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach 

oświatowych dotacji udzielanych z budżetu JST: 

1) dochody 735.932,00 zł; 

2) wydatki 735.932,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.”; 

5) Załączniki nr 1, 2, 3, 5 i 6 do Uchwały Nr XXXVI/265/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 

2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Radosław Kędzia 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 3864



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/14 

Rady Miasta Wąbrzeźno 

 dnia 19 grudnia 2014 r. 

 

 

Dochody budżetu na rok 2014 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/14 

Rady Miasta Wąbrzeźno 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 

 

Wydatki budżetu na rok 2014 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/14 

Rady Miasta Wąbrzeźno 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/14 

Rady Miasta Wąbrzeźno 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/14 

Rady Miasta Wąbrzeźno 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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