UCHWAŁA NR ........
RADY MIASTA HELU
z dnia 24 maja 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2020 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869, 1649, z 2020 r., poz. 284, 374, 568,
695)
Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr XIII/99/19 Rady Miasta Helu z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Helu na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:
1) w planie dochodów budżetu miasta Helu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały,
2) w planie wydatków budżetu miasta Helu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały,
3) załącznik nr 5 Przychody i Rozchody budżetu w 2020 roku otrzymuje nowe brzmienie , zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4) w planie finansowym dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z
załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w planie finansowym wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z
załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
W uchwale nr XIII/99/19 Rady Miasta Helu z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Helu na 2020 rok dokonuje się zmiany paragrafu 10, który otrzymuje nowe brzmienie:
"Upoważnia się burmistrza Helu do :
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 260.000,00 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz
zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy."
§ 3.
Plan po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

-

23.535.301,00 zł

-

18.505.971,00 zł
5.029.330,00 zł

2) wydatki budżetu miasta
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

-

23.451.826,00 zł

-

18.396.166,00 zł
5.055.660,00 zł

3) przychody budżetu miasta § 950
zaangażowanie wolnych środków z roku ubiegłego

-

1.854.525,00 zł

4) rozchody budżetu miasta § 992

-

1.938.000,00 zł

w tym:
- spłata pożyczki z WFOŚiGW
- spłata kredytu z BS w Pucku
- udzielona pożyczka

-

1.400.000,00 zł
278.000,00 zł
260.000,00 zł

§ 4.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie treści na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

