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UCHWAŁA NR XLII/322/2017
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 30 października 2017 roku
zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2017 Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej
w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)
Rada Miejska w Wadowicach uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2017 o kwotę 280.167,99 zł, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 475.580,00 zł;
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 195.412,01 zł;
– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 7.167.080,72 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
I. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 361.850,13 zł - z czego:
1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 350.300,13 zł, z czego:
a) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 436.719,13 zł;
b) zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę
86.419,00 zł;
2) zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej
o kwotę 11.550,00 zł.
II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 7.528.930,85 zł, w tym: wydatki na inwestycje
i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.528.930,85 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 1.400.794,85 zł.
§ 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust. 1 i 2 - jak w załączniku nr
3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie:
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1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie
8.897.730,71 zł. Nadwyżka ta została zaangażowana na spłatę kredytu i pożyczki w kwocie 1.431.732,00 zł
oraz na udzielenie pożyczki w kwocie 18.750,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.250,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie
1.456.732,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2.000.000,00 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza Wadowic do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie określonej w ust. 3.
5. Upoważnia się Burmistrza Wadowic do udzielenia w roku budżetowym 2017 pożyczki do wysokości
25.000,00 zł.
§ 4. W uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Robert Malik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/322/2017
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 30 października 2017 r.
ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2017
Dział
600

Treść
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym dochody majątkowe
- dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Budowa i przebudowa drogi
dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Wadowice" /p.6257/
w tym dochody bieżące
- opłata za korzystanie z przystanków i dworca /p.0490/

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
w tym dochody majątkowe
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności /p.0760/
w tym dochody bieżące
- wpływy z opłat za trwały zarząd /p.0470/
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /p.0550/
- dochody z dzierżawy i najmu majątku /p.0750/

756

801

900

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
w tym dochody bieżące
- podatki płacone na podstawie karty podatkowej /p.0350/
- podatek od spadków i darowizn /p.0360/
- opłata skarbowa /p.0410/
- opłata eksploatacyjna /p.0460/
- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0910/
OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym dochody bieżące
- dochody z najmu i dzierżawy /p.0750/
- opłata za żywienie w szkołach /p.0830/

Zwiększenia

Zmniejszenia

45 000,00

89 088,44
89 088,44
89 088,44

45 000,00
45 000,00
208 750,00
6 800,00
6 800,00
201 950,00

1 950,00
1 950,00

1 950,00
200 000,00

255 000,00
255 000,00
30 000,00
50 000,00
50 000,00
110 000,00
15 000,00
5 080,00
5 080,00
5 080,00

35 000,00
35 000,00
35 000,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
w tym dochody majątkowe

709 018,17
703 518,17

- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Program ograniczenia niskiej emisji dla
Gminy Wadowice - etap III" /p.6260/

486 000,00

- dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Wrota Beskidu Małego budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego
w Wadowicach" /p.6257/

816 641,74
816 641,74

816 641,74

- dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Wymiana źródeł ciepła
w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) na terenie Gminy
Wadowice" /p.6257/

157 125,98

- dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Wymiana źródeł ciepła
w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wadowice" /p.6257/
w tym dochody bieżące
- najem sprzętu /p.0750/
- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0910/

60 392,19
5 500,00
3 000,00
2 500,00

Ogółem:

1 950,00

1 222 848,17

942 680,18
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Uzasadnienie:
Dział 600
Kwota 45.000,00 zł - wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków i dworca.
Kwota 89.088,44 zł - zmniejszenie w roku 2017 dofinansowania ze środków UE w ramach RPO na
zadanie "Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Wadowice"
- zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok następny.
Dział 700
Kwota 6.800,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności.
Kwota 200.000,00 zł - zwiększenie wpływów z tytułu dochodów z dzierżawy i najmu majątku.
Dział 756
Kwota 30.000,00 zł - zwiększenie wpływów z tyt. podatków płaconych na podstawie karty podatkowej.
Kwota 50.000,00 zł - zwiększenie wpływów z tyt. podatku od spadków i darowizn.
Kwota 50.000,00 zł - zwiększenie wpływów z tyt. opłaty skarbowej.
Kwota 110.000,00 zł - zwiększenie wpływów z tyt. opłaty eksploatacyjnej.
Kwota 15.000,00 zł - zwiększenie wpływów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat.
Dział 801
Kwota 5.080,00 zł - zwiększenie wpływów z tyt. dochodów z wynajmu sali gimnastycznej (SP Nr 5).
Kwota 35.000,00 zł - zmniejszenie wpływów z tyt. opłat za żywienie w szkołach w związku z mniejszą
liczbą stołowników (SP Nr 5).
Dział 900
Kwota 486.000,00 zł - dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Program ograniczenia niskiej emisji
dla Gminy Wadowice - etap III".
Kwota 816.641,74 zł - zmniejszenie w roku 2017 dofinansowania ze środków UE w ramach RPO na
zadanie "Wrota Beskidu Małego - budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie
Parku Miejskiego w Wadowicach"- zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok następny.
Kwota 157.125,98 zł - dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Wymiana źródeł
ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) na terenie Gminy Wadowice".
Kwota 60.392,19 zł - dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zadanie "Wymiana źródeł ciepła
w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wadowice".
Kwota 3.000,00 zł - wpływy z tyt. najmu sprzętu.
Kwota 2.500,00 zł - wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Robert Malik
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/322/2017
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 30 października 2017 r.
ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2017
Dział

Rozdz.

600

Treść
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014

60016

Zwiększenia
24 231,00

25 000,00

2) wydatki majątkowe w tym:

25 000,00

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

25 000,00

- PT chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733 K relacji Gorzeń
Górny - Koziniec

25 000,00

Drogi publiczne gminne

24 231,00

5 019 136,00

II. Drogi miejskie

24 231,00

5 019 136,00

2) wydatki majątkowe w tym:

24 231,00

5 019 136,00

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

24 231,00

5 019 136,00

4 612 136,00

- stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach
poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz
ciągu pieszo-rowerowego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

167 000,00
24 231,00

- budowa i przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych
na terenie miasta Wadowice
- stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach
poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz
ciągu pieszo-rowerowego

71035

750
75023

75075

75085

5 044 136,00

Drogi publiczne powiatowe

- rewitalizacja ul. Lwowskiej w Wadowicach poprzez nadanie nowych
funkcji komunikacyjnych - deptaku, parkingu i miejsca spotkań
z priorytetem dla pieszych i rowerzystów

710

Zmniejszenia

240 000,00
240 000,00

24 231,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

40 000,00

Cmentarze

40 000,00

1) wydatki bieżące w tym:

40 000,00

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

40 000,00
40 000,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

79 000,00

Urzędy gmin /m. i m.na pr.pow./- Administracja

10 000,00

1) wydatki bieżące w tym:

10 000,00

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

10 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

10 000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

40 000,00

24 231,00

24 231,00

1) wydatki bieżące w tym:

24 231,00

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

24 231,00
24 231,00

2) wydatki majątkowe w tym:

40 000,00

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

40 000,00

- zakup dekoracji oświetleniowej miasta

40 000,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

29 000,00
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1) wydatki bieżące w tym:

29 000,00

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

29 000,00
29 000,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

50 000,00

Ochotnicze straże pożarne

50 000,00

2) wydatki majątkowe w tym:

50 000,00

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:
- dotacja dla OSP Wysoka - zakup samochodu pożarniczego

50 000,00
50 000,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

388 718,00

Szkoły podstawowe

234 808,00

1) wydatki bieżące w tym:

234 808,00

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

234 808,00
232 268,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

153 910,00

1) wydatki bieżące w tym:

153 910,00

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Stołówki szkolne i przedszkolne
1) wydatki bieżące w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

153 910,00
153 910,00

35 000,00

2 540,00

35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00

OCHRONA ZDROWIA

8 500,00

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

8 500,00

1) wydatki bieżące w tym:

8 500,00

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

8 500,00

728,00

8 500,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

728,00

1) wydatki bieżące w tym:

728,00

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

728,00
728,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

22 541,13

Świetlice szkolne

19 441,13

1) wydatki bieżące w tym:

19 441,13

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

19 441,13

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

18 441,13
1 000,00

Placówki wychowania pozaszkolnego

3 100,00

1) wydatki bieżące w tym:

3 100,00

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 100,00

RODZINA

8 500,00

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

8 500,00
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1) wydatki bieżące w tym:

8 500,00

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

8 500,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
2) wydatki majątkowe w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

8 500,00
718 200,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- "Wrota Beskidu Małego" - budowa i rozbudowa infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego w Wadowicach
90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
1) wydatki bieżące w tym:
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

90095

3 305 675,85
1 295 675,85
1 295 675,85
1 295 675,85
1 295 675,85
1 295 675,85

718 200,00
11 550,00
11 550,00

2) wydatki majątkowe w tym:

706 650,00

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:
- Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Wadowice - etap III

706 650,00
486 000,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

220 650,00

- Wymiana żródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych
(paliwa stałe) na terenie Gminy Wadowice

159 050,00

- Wymiana żródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych
na terenie Gminy Wadowice

61 600,00

Pozostała działalność

2 010 000,00

2) wydatki majątkowe w tym:

2 010 000,00

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

2 010 000,00

- dokapitalizowanie WPWiK sp.z o.o.

1 900 000,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

110 000,00

- "Zakątek Kultury" - ogród przy Muzeum Miejskim w Wadowicach

110 000,00

Ogółem:

1 291 190,13

8 458 270,85

Uzasadnienie:
Dział 600
Kwota 25.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu: "PT chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
1733 K relacji Gorzeń Górny - Koziniec„ - zadanie przewidziane w WPF do realizacji w roku 2018.
Kwota 4.612.136,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu: ”Rewitalizacja ul. Lwowskiej w Wadowicach
poprzez nadanie nowych funkcji komunikacyjnych - deptaku, parkingu i miejsca spotkań z priorytetem dla
pieszych i rowerzystów" - zadanie przewidziane w WPF do realizacji w roku 2018.
Kwota 167.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu: „Stworzenie zintegrowanego transportu
miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu
pieszo-rowerowego” - zadanie przewidziane w WPF do realizacji w roku 2018.
Kwota 240.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu: „Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do
terenów inwestycyjnych na terenie miasta Wadowice” - zadanie przewidziane w WPF do realizacji w roku
2018.
Kwota 24.231,00 zł - przeniesienie z dz.750 w związku z realizacją zadania „Stworzenie zintegrowanego
transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz
ciągu pieszo-rowerowego”.
Dział 710
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Kwota 40.000,00 zł - zmniejszenie środków przewidzianych na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy
komunalnych.
Dział 750
Kwota 10.000,00 zł - kwota niezbędna do dokonania rozliczeń związanych z centralizacją podatku VAT.
Kwota 40.000,00 zł - środki na zadanie: "Zakup dekoracji oświetleniowej miasta".
Kwota 24.231,00 zł - przeniesienie do działu 600.
Kwota 29.000,00 zł - zwiększenie środków na funkcjonowanie ZOPO w związku z korektą budżetu.
Dział 754
Kwota 50.000,00 zł - zwiększenie dofinansowania zadania „Dotacja dla OSP Wysoka - zakup samochodu
pożarniczego”.
Dział 801
Kwota 386.178,00 zł - zwiększenie środków na realizację zadań oświatowych w związku z korektą
budżetu.
Kwota 2.540,00 zł - zwiększenie planu finansowego dla SP Nr 5.
Kwota 35.000,00 zł - zmniejszenie środków na stołówkę w związku z mniejszą liczbą stołowników w SP
Nr 5.
Dział 851
Kwota 8.500,00 zł - przeniesienie z działu 855 w związku z koniecznością ponoszenia odpłatności za
utrzymanie podopiecznego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
Kwota 728,00 zł - korekta budżetu na 2017 rok dot. SP Klecza Zarąbki.
Dział 854
Kwota 22.541,13 zł budżetu.

zwiększenie środków na realizację zadań oświatowych w związku z korektą

Dział 855
Kwota 8.500,00 zł - przeniesienie do działu 851.
Dział 900
Kwota 1.295.675,85 zł - zmniejszenie środków na zadaniu: "Wrota Beskidu Małego" - budowa
i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego w Wadowicach - zadanie
przewidziane w WPF do realizacji w roku 2018.
Kwota 11.550,00 zł - zwiększenie środków finansowych w roku 2017 w ramach przedsięwzięcia "Projekt
zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego„.
Kwota 486.000,00 zł - na podstawie umowy dotacji nr D/228/17/21 z dnia 19.09.2017 r. Gmina
Wadowice otrzymała dotację na dofinansowanie zadania: "Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy
Wadowice - etap III„.
Kwota 159.050,00 zł - środki na realizację projektu pn: "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych
gospodarstwach domowych (paliwa stałe) na terenie Gminy Wadowice".
Kwota 61.600,00 zł - środki na realizację projektu pn: "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych
gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wadowice".
Kwota 1.900.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu: „Dokapitalizowanie WPWiK sp.z o.o.”
w związku z przeniesieniem realizacji zadania ”Rewitalizacja ul. Lwowskiej w Wadowicach poprzez
nadanie nowych funkcji komunikacyjnych - deptaku, parkingu i miejsca spotkań z priorytetem dla pieszych
i rowerzystów" na rok 2018.
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Kwota 110.000,00 zł - zmniejszenie środków na zadaniu: "Zakątek Kultury" - ogród przy Muzeum
Miejskim w Wadowicach" - zadanie przewidziane w WPF do realizacji w roku 2018.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Robert Malik
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/322/2017
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 30 października 2017 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.

Treść

Kwota

1.

DOCHODY OGÓŁEM

162 323 880,63

2.

WYDATKI OGÓŁEM

153 426 149,92

3.

WYNIK - NADWYŻKA BUDŻETOWA

4.

PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM

6 250,00

- wpływy z pożyczki udzielonej z budżetu w 2017 r.

6 250,00

5.

8 897 730,71

ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM

1 456 732,00

- udzielenie pożyczki

25 000,00

- spłata kredytu

1 000 000,00

- spłata pożyczki

431 732,00

Uzasadnienie:
W związku ze zwiększeniem planu dochodów o kwotę 280.167,99 zł i zmniejszeniem planu wydatków
o kwotę 7.167.080,72 zł zwiększyła się nadwyżka budżetowa o kwotę 7.447.248,71 zł, która nie została
zaangażowana i będzie stanowiła źródło pokrycia wydatków w roku 2018.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Robert Malik

