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     UCHWAŁA Nr XXXIX/471/2018 

RADY MIASTA MŁAWA  

 z dnia 27 lutego 2018 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 
z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)   Rada Miasta  uchwala,  
co następuje: 
 

§ 1. 
 

Dochody budżetu Miasta na 2018 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej 
uchwały i po zmianach wynoszą 132 347 205,37 zł,  w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie 120 091 469,96 zł, 
2) dochody majątkowe w kwocie 12 255 735,41 zł,  

 
§ 2. 

 
Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej 
uchwały i po zmianach wynoszą 149 347 205,37 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie 116 376 523,77 zł,  
2) wydatki majątkowe w kwocie  32 970 681,60 zł, 

 
§ 3. 

 
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie  
17 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów 
wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 17 000 000,00 zł.   
2. Przychody budżetu w wysokości 3 800 000,00 zł pochodzące z emisji papierów 
wartościowych przeznacza się na rozchody w wysokości 3 800 000,00 zł tj. spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. 

3. Przychody budżetu w wysokości 20 800 000,00 zł rozchody w wysokości 3 800 000,00 zł, 
nie ulegają zmianie. 

 
 

§ 4. 
 

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą 
Finansową ulega zmianie,  zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 
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§ 5. 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława. 

 
 

§ 6. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2018 i podlega publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
 

 
                                                                    Przewodniczący Rady Miasta 

                                                                  
                                                                 mgr Leszek Ośliźlok 


