
ZARZĄDZENIE NR 62/2019
BURMISTRZA MIASTA NIESZAWA

z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2019r.

Na podstawie art. 30, ust.2, pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r.poz.506)   i art.257 
pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.869) oraz § 
14 Uchwały Nr V-33/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Nieszawa na 2019r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V-33/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Nieszawa na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr VI-40/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 
22 lutego 2019r.,zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 29 marca 
2019r.,zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 8 kwietnia 2019r.,zmienionej 
Zarządzeniem Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 29 kwietnia 2019r.,zmienionej Zarządzeniem 
Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 30 kwietnia 2019r.,zmienionej Uchwałą Nr IX-50/19 Rady 
Miejskiej Nieszawa z dnia 23 maja 2019r.,zmienionej Zarządzeniem Nr 27/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa 
z dnia 31 maja 2019r.,zmienionej Zarządzeniem Nr 30/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 7 czerwca 
2019r., zmienionej Zarządzeniem Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 28 czerwca 2019r., 
zmienionej Zarządzeniem Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 lipca 2019r., zmienionej 
Zarządzeniem Nr 52/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 14 sierpnia 2019r., zmienionej Uchwałą Nr XII-
61/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 września 2019r., Zarządzeniem Nr 60/2019 Burmistrza Miasta 
Nieszawa z dnia 30 września 2019r.wprowadza się następujące zmiany :1.1.Ustala się kwotę dochodów 
z kwoty 8 450 399,80 zł na kwotę 8 597 535,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- dochody bieżące z kwoty 8 317 064,76 zł na kwotę 8 464 200,14 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 133 335,04 zł.1.1) Ustala się kwotę wydatków z kwoty 
9 281 539,80 zł na kwotę 9 428 675,18 zł zgodnie  z załącznikiem nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty 7 911 432,05 zł, na kwotę 8 058 567,43 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 3 450 714,89 zł, na kwotę 3 449 515,89 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 1 889 115,82 zł, na kwotę               1 
894 574,12 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2 223 607,65 zł, na kwotę 2 366 483,73 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3   
w kwocie 227 993,69 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 50 000,00 zł,

- obsługa długu w kwocie 70 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 1 370 107,75 zł.

§ 2. Zmianie ulegają załączniki Nr 5 i 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań      z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 831 140,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji 
komunalnych w wysokości 776 732,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości  54 408,00 zł.

§ 4. 1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 090 408,00 zł zgodnie z załącznikiem     nr 3.

2. Łączna kwotę rozchodów w wysokości 259 268,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zacią2gniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 
wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 ufp na:

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 250 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji 
komunalnych w kwocie 259 268,00 zł,
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3) spłatę planowanego deficytu w kwocie 831 140,00 zł.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej 
www.nieszawa.biuletyn.net.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Burmistrz

Przemysław Jankowski
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Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta Nieszawa na rok 2019 dokonano na podstawie:

- decyzji nr 11 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku w sprawie ustalenia
planu wydatków na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą
z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych powołanych dla
przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13.10.2019r.

- decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2019 zwiększającej plan dotacji w dz.
010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2019 zwiększającej plan dotacji w dz.
852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych
dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania
i w dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85501 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci,

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2019 zwiększającej plan dotacji w dz.
852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2019 zwiększającej plan dotacji w dz.
855 - Rodzina, rozdz. 85513 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pozostałych zmian dokonano na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nieszawie nr KOPS.033.405.2019 oraz dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania planu wydatków
budżetowych.
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