Uchwała Nr 209/XVIII/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia

11 marca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.), art. 109 oraz art. 110 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), art. 3 oraz
art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (j.t.Dz.U. Nr 203, poz. 1966), uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2004 r. o kwotę

681.871 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2004 r. o kwotę

2.636.7016 zł,

3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
- dochodów między działami i rozdziałami o kwotę
- wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę

4.000 zł,
250.824 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Z dochodów budżetu kwota 5.016.282 zł, przeznaczona zostanie na spłatę:
- kredytów w kwocie 3.648.000 zł,
- pożyczek w kwocie 1.368.282 zł.
Deficyt budżetu w kwocie 3.954.830 zł, zostanie sfinansowany zaciągniętą pożyczką kwocie –
2.000.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.954.830 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Załącznik Nr 2 „Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2004 r.” do uchwały
Nr 120/XVII/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia

2003 r, zastępuje się

załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
Po dokonanych zmianach dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą – 953.359 zł.
§ 4.
Załącznik Nr 6 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2004 oraz na programy
wieloletnie” do uchwały Nr 120/XVII/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia
2003 r, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2004 r. wynosi kwotę –
15.961.538 zł, w tym z funduszy – 5.288.235 zł.
§ 5.
Załącznik Nr 9 „Plan dotacji na realizację zadań pożytku publicznego na 2004 r.” do uchwały
Nr 120/XVII/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia

2003 r, zastępuje się

załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7.
Po zmianach dokonanych w § 1 budżet
120/XVII/2003 Rady

Miejskiej w

1) dochody

119.654.755 zł,

2) wydatki

118.593.303 zł.

miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr

Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2003 r. wynosi:

2

§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 9.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów
prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ostrołęce
Janusz Józef Kotowski

3

