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UCHWAŁA NR VII/62/19
RADY MIASTA OTWOCKA
z dnia 7 marca 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019 Miasta Otwocka Nr VI/35/19 z dnia 28 stycznia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 211, art. 212, art. 223, art. 233 pkt. 3 i art. 236 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta
Otwocka uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2019 Miasta Otwocka Nr VI/35/19 z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok, dokonuje się zmiany zapisu § 7, który otrzymuje poniższe brzmienie:
„§ 7. 1. Upoważnia się Prezydenta do:
a) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały,
b) zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 2 ust. 2,
c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
d) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do
wysokości 5 000 000 zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–2–

Poz. 3805

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Otwocka
Monika Joanna Kwiek

