
UCHWAŁA NR XV/       /11 
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 27 grudnia 2011 r. 
 

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2011. 
 
 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. 211, art. 212, art. 214, 
art. 235, art. 236  i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2011 o kwotę 215.262,00 zł, z tego 
dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.089.825,00 zł i dochody majątkowe zmniejsza 
się o kwotę 874.563,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.  

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2011 o kwotę 215.262,00 zł, z tego 
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 965.596,00 zł i wydatki majątkowe zmniejsza się 
o kwotę 750.334,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów 
klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie 
z załącznikiem nr 2. 

 
 

§ 2.  
 

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2011 wynosi: 
 

 1) dochody budżetu miasta 371.177.869,72 zł 

      z tego:  

     dochody bieżące 343.499.892,31 zł 

     dochody majątkowe 27.677.977,41 zł 

 2) wydatki budżetu miasta 407.530.869,72 zł 

     z tego:                 

     wydatki bieżące 342.117.986,96 zł 

       wydatki majątkowe 65.412.882,76 zł 

 3) deficyt budżetu miasta 36.353.000,00 zł 

 4) przychody budżetu miasta 51.473.195,55 zł 

 5) rozchody budżetu miasta 15.120.195,55 zł 

 
§ 3. 

 
W planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2011 dokonuje się zmian 
zgodnie z załącznikiem nr 3. 
 

§ 4. 
 

W planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta 
Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2011 dokonuje się zmian zgodnie 
z załącznikiem nr 4. 
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§ 5. 
 

W uchwale Nr III/23/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu 
miasta Legnicy na rok 2011 zmienionej uchwałami Nr X/97/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. i Nr 
XIV/139/11 
z dnia  28 listopada 2011 r.: 
1) § 3 otrzymuje brzmienie:   

„§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości  
36.353.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego  
w wysokości 30.163.000,00 zł, pożyczek w wysokości 1.190.000,00 zł i wolnych 
środków w wysokości 5.000.000,00 zł.”, 

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:   
„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w 
wysokości 51.473.195,55 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta 
Legnicy w wysokości 15.120.195,55 zł.”, 

3) § 5 otrzymuje brzmienie:   
„1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 
61.473.195,55 zł zaciąganych na: 
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta 
Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł, 
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości  
31.353.000,00 zł, 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 
i kredytów w wysokości 15.120.195,55 zł. 
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na 
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy 
w wysokości 15.000.000,00 zł, kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 
30.163.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta i na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 
15.120.195,55 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytu. 
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania pożyczki w kwocie 
990.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta z przeznaczeniem na 
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ramach zadania inwestycyjnego 
„Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: 
Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej” oraz  prawnego zabezpieczenia pożyczki. 
4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania pożyczki w kwocie 
200.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta z przeznaczeniem na 
zadanie pn. Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Ziemowita 
i Wandy w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ulic gruntowych na Osiedlu Piekary 
Wielkie w powiązaniu z drogą krajową 94 – w tym ulica Ziemowita, ulica Wandy, 
ulica Dąbrówki i V Dywizji Piechoty – przebudowa ulic Ziemowita i Wandy” oraz 
prawnego zabezpieczenia pożyczki.”. 

 

§ 6. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 
 

§ 7. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie 
w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 
 
 

RYSZARD  KĘPA 


