
UCHWAŁA NR 63/19 
RADY MIASTA TORUNIA 

z dnia 7 lutego 2019 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1)) oraz art. 211 ust. 1, 2, 3, 4 i 5, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235 
ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. 
poz. 2077 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 
10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2019 oraz w zarządzeniu nr 29 Prezydenta 
Miasta Torunia z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu 
miasta na rok 2019 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem 
finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek 
organizacyjnych, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 

w związku z tym w § 2 ww. uchwały: 
dochody budżetu miasta w wysokości 
zastępuje się kwotą 
z tego: 
- pkt 1) dochody gminy w wysokości 
zastępuje się kwotą 
w tym: 
- lit. b) dochody majątkowe w wysokości 
zastępuje się kwotą 
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszej do uchwały. 

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 
w związku z tym: 
a) w § 3 ww. uchwały: 
wydatki budżetu miasta w wysokości 
zastępuje się kwotą 
z tego: 
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości 
zastępuje się kwotą 
w tym: 
-lit. b) wydatki majątkowe w wysokości 
zastępuje się kwotą 
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości 
zastępuje się kwotą 
w tym: 
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości 
zastępuje się kwotą 
-lit. b) wydatki majątkowe w wysokości 

1 300 000 zł 
 

1 202 150 000 zł 
1 203 450 000 zł 

 
924 827 106 zł 
926 127 106 zł 

 
108 605 000 zł 
109 905 000 zł 

 
1 300 000 zł 

 
 

1 356 150 000 zł 
1 357 450 000 zł 

 
1 060 919 107 zł 
1 060 079 107 zł 

 
274 460 000 zł 
273 620 000 zł 
295 230 893 zł 
297 370 893 zł 

 
222 860 893 zł 
225 610 893 zł 

72 370 000 zł 
                                                        
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 

1693, poz. 2354 i poz. 2500. 
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zastępuje się kwotą 
zgodnie z załącznikiem nr 2, 4 i 5 do niniejszej uchwały. 

71 760 000 zł 

 
§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 3, 6, 7 i 8 do uchwały nr 48/19 Rady 

Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019r. oraz w załączniku nr 1, 3, 6, 7 i 8 do zarządzenia nr 
29 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 stycznia 2019 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do 
nr 5 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Torunia 

/-/Marcin Czyżniewski 


