
UCHWAŁA NR LXI/387/23 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 212 ust.1 pkt 8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Turku uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  
W uchwale Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta Turku na rok 2023 zmienionej: 
Zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 stycznia 2023 r., 
Zarządzeniem Nr 18/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 stycznia 2023 r., 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Ustala się dochody budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 306.000,00 zł i przeznacza się na realizację zadania 
w zakresie wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust 
2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł 
ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości 255.000,00 zł oraz wypłat dodatków 
węglowych w wysokości 51.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”.. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 
Przewodnicząca 

Rady Miejskiej Turku 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr LXI/387/23 
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 
Dostosowuje się zapisy uchwały do zmiany przepisów w zakresie dodatku węglowego. 

Wprowadzona zmiana umożliwi wypłatę dodatków dla osób uprawnionych w roku 2023. 
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