
 

Uchwała Nr IV/24/2011 

Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 27 stycznia 2011 

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2011 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 

236,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240)   Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje ; 

 

§ 1. W Uchwale Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2010 roku w 

sprawie budżetu na 2011 rok wprowadza się zmiany w sposób następujący: 

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1, 

2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2, 

3. W załączniku Nr 2 A wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 A, 

4. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3, 

5. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4. 

 

§ 2.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 17.244.062 zł,  

z tego :  

                  a) dochody bieżące w kwocie 16.957.644 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 1. 

                  b) dochody majątkowe w kwocie 286.418 zł zgodnie z załącznikiem.          

      2.Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu 

         administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.045.457 zł.  

 

§ 3.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości  20.603.972 zł 

z tego :  

                  a) wydatki bieżące w kwocie 15.256.604 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 

             b) wydatki majątkowe w kwocie  5.347.368 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 A. 

       2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu 

          administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.045.457 zł. 

       3.Ustala się wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę i Miasto Stawiszyn w  

          roku 2011 oraz wysokości nakładów majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

 

§ 4 Deficyt budżetu w kwocie 3 359.910 zł  sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek. 

 

§ 5.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4.900.000 zł   

      zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

 

§ 6.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie  1.540.090 zł. 

       zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

 

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 

       4.900.000 zł, w tym  na: 

       - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.540.090 zł, 

       - finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i miasta w kwocie 3.359.910 zł 



 

§ 8.Upoważnia się Burmistrza Stawiszyna do: 

        1)zaciągania kredytów i pożyczek na: 

           - finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.359.910 zł. 

           - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.540.090 zł. 

 

§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna. 

 

§ 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 



                      Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/24/2011 

                                                     Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 stycznia 20111 roku 

                                                           

 

               Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wprowadza się zgodnie z pismem 

Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-18/10/11 z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie 

wysokości środków przyznanych na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 852 – Pozostała działalność, § 

2030 kwota 26.700 zł. 

               Zmiany w planie wydatków wprowadza się na dostosowując plan do zakresu 

realizowanych zadań. 

               W Załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu wartości udziału 

gminy w realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie boisk sportowych w ramach 

budowy kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012” w związku ze zmianą zasad dofinansowania 

inwestycji ze źródeł zewnętrznych. 

                W załączniku Nr 4 zwiększa się kwotę spłat otrzymanych krajowych pożyczek i 

kredytów.  

              
 


