UCHWAŁA NR XLIV/505/06
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 28 czerwca 2006 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006
r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 184 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104)

Rada Miejska
uchwala, co następuje :
I. W Uchwale Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29
grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok, zmienionej Uchwałą Nr
XXXIX/455/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 stycznia 2006 r., Uchwałą Nr
XXXIX/456/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 stycznia 2006 r., Uchwałą Nr
XL/465/06 z dnia 22 lutego 2006 roku, Zarządzeniem Burmistrza Koronowo Nr KO/015114/06 z dnia 28 lutego 2006 r., Uchwałą Nr XLI/473/06 Rady Miejskiej w Koronowie z
dnia 29 marca 2006 r., Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-20/06 z dnia 30
marca 2006 r., Uchwałą Nr XLII/484/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia
2006 roku, Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-24/06 z dnia 28 kwietnia
2006 r., Uchwałą Nr XLIII/500/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2006 roku,
Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-29/06 z dnia 31maja 2006 r.

wprowadza się następujące zmiany:
1. W par. 1
a/ w pkt 1 wyrazy dochody
z tego: dochody własne
zastępuje się wyrazami dochody
z tego: dochody własne
b/ w pkt 2 sumę wydatków
w tym: wydatki bieżące
wydatki majątkowe
zastępuje się sumą wydatków
w tym: wydatki bieżące
wydatki majątkowe

„41.600.536 zł
17.292.970 zł”
„42.296.184 zł
17.988.618 zł”
„44.773.656 zł
37.513.932 zł
7.259.724 zł”
„47.229.645 zł
37.520.225 zł
9.709.420 zł”

c/ w pkt 3 wielkość deficytu budżetowego
zastępuje się sumą
Na wielkość deficytu składa się pożyczka z WFOŚiGW
- 310.753 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 63.000 zł,
pożyczka z WFOŚiGW – 715.300 zł, pożyczka z
WFOŚiGW – 1.194.000 zł, pożyczka z WFOŚiGW
- 300.000 zł, kredyt bankowy – 519.067 zł, kredyt
bankowy – 71.000 zł, emisja obligacji komunalnych
1.000.000 zł, kredyt bankowy – 760.341 zł

„3.173.120 zł
4.933.461 zł”

2. W załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4
do niniejszej Uchwały.
II. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Koronowa.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo
przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

Uzasadnienie
Zwiększa się dochody własne o środki na współfinansowanie realizacji zadania
inwestycyjnego: kanalizacja sanitarna – III etap Mąkowarsko o kwotę 629.848 zł, o wpływy
ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 65.800 zł.
Łącznie zwiększa się dochody budżetu na 2006 rok

o kwotę 695.648 zł.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne w budżecie gminy na 2006 rok o kwotę 2.440.189 zł, z
przeznaczeniem na realizacje zadania: kanalizacja sanitarna – III etap Mąkowarsko - 629.848
zł, hala sportowo-widowiskowa w Koronowie – 1.760.341 zł, rozbudowa budynku socjalnego
na stadionie miejskim przy ul. Klasztornej w Koronowie – 50.000 zł. Zwiększa się wydatki
bieżące: środki dla ZGKiM na remonty budynków – 15.800 zł.
Środki na realizację zadania : hala sportowo-widowiskowa w Koronowie zostaną pokryte
kredytem bankowym – 760.341 zł i obligacjami komunalnymi – 1.000.000 zł.
Łącznie zwiększa się wydatki budżetu na 2006 rok

o kwotę 2.455.989 zł.

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych po stronie wydatków w następujący sposób:
- zmniejsza się wydatki bieżące w przedszkolu
o kwotę 9.507 zł
- zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne w przedszkolu
o kwotę 9.507 zł
(zestaw z dużym domkiem)
- zmniejsza się wydatki w pozostałej działalności (wynagrodzenia
bezosobowe)
o kwotę 3.500 zł
- zwiększa się wydatki dla Komendy Powiatowej Policji (dodatkowe
patrole nocne w sezonie letnim)
o kwotę 3.500 zł.
Dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej: po stronie wydatków w dziale 010 rozdział
01010 z § 6050 na § 6059 przenosi się kwotę 372.792 zł, są to środki własne na
współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Mąkowarsku.

