
UCHWAŁA NR XLV/427/2018

RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 

29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1875, z poźn. zm.), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 2077) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co 

następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2018 o kwotę 222 712 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o 

kwotę 222 712 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 539 426 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 

539 426 zł - jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 316 714 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 16 

530 714 zł i pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 11 364 000 zł, oraz 

przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu miasta w kwocie 5 166 714 zł - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku wprowadza się 

następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 „DOCHODY” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 „WYDATKI” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 4 „Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2018 rok” wprowadza się zmiany 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Andrzej Rajski
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