
UCHWAŁA NR X/97/11 
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 
 

w sprawie zmian budŜetu 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. Zmniejsza się dochody budŜetu miasta Legnicy na rok 2011 o kwotę 116.476,38 zł, z tego 

dochody bieŜące zmniejsza się o kwotę 117.432,38 zł i dochody majątkowe zwiększa się 
o kwotę 956,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.  

2. Zmniejsza się wydatki budŜetu miasta Legnicy na rok 2011 o kwotę 116.476,38 zł, z tego 
wydatki bieŜące zmniejsza się o kwotę 503.151,51 zł i wydatki majątkowe zwiększa się 
o kwotę 386.675,13 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów 
klasyfikacji budŜetowej i między działami klasyfikacji budŜetowej zgodnie 
z załącznikiem nr 2. 

 
§ 2.  

 
Po dokonanych zmianach budŜet miasta Legnicy na rok 2011 wynosi: 
 

 1) dochody budŜetu miasta 370.561.328,65 zł 

      z tego:  

     dochody bieŜące 340.008.606,20 zł 

     dochody majątkowe 30.552.722,45 zł 

 2) wydatki budŜetu miasta 406.914.328,65 zł 

     z tego:                 

     wydatki bieŜące 338.580.660,78 zł 

     wydatki majątkowe 68.333.667,87 zł 

 3) deficyt budŜetu miasta 36.353.000,00 zł 

 4) przychody budŜetu miasta 46.473.195,55 zł 

 5) rozchody budŜetu miasta 10.120.195,55 zł 

 
§ 3. 

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

§ 4. 
 
W planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budŜetowych 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 planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budŜetowego na rok 2011 dokonuje 
się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5. 
 

§ 6. 
 
W uchwale Nr III/23/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budŜetu 
miasta Legnicy na rok 2011 w § 5: 
1) ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:   

„1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek w wysokości                    
61.473.195,55  zł zaciąganych na:  
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu miasta 

Legnicy w wysokości  15.000.000,00 zł  
2) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu miasta Legnicy 
w wysokości 36.353.000,00 zł  
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek 

i kredytów w wysokości  10.120.195,55 zł  
2. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na 

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu miasta Legnicy 
w wysokości 15.000.000,00 zł, kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 
35.363.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budŜetu miasta i na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek i kredytów w wysokości 
10.120.195,55 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytu.”, 

2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
  „3. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania poŜyczki w kwocie 

990.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu na pokrycie planowanego deficytu budŜetu 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 poŜyczki.”. 

 
§ 7. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 
 

§ 8. 
 

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

WICEPRZEWODNICZ ĄCY  RADY 
 
 

KRZYSZTOF  ŚLUFCIK 


