
 

Uchwała Nr V/28/2011 

Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 24 lutego 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 zmienionej: 

- Uchwałą Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 stycznia 2011 roku 

wprowadza się zmiany w sposób następujący: 

1. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej 

uchwały, 

 

§  2. 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 1 

             b) wydatki majątkowe w kwocie  5.347.368 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1A. 

       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. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 57.163 zł. 

   

§ 4. § 14 Uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2010 roku w 

sprawie budżetu na 2011 rok otrzymuje brzmienie  

 „Upoważnia się Burmistrza Stawiszyna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

   realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 

   i termin zapłaty upływa w roku następnym.” 

 

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna. 

 

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

 

                         Uzasadnienie do Uchwały Nr V/28/2011 

                                                     Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 lutego 2011 roku 

                                                           

 

               Zmiany w planie wydatków wprowadza się na wniosek kierowników jednostek 

dostosowując plan do zakresu realizowanych zadań.  

               Zmniejszenia w dziele 801, rozdział 80148 § 4110 dokonuje się w związku z 

przeszacowaniem planu. Nadmiar zaplanowanych środków przenosi się do rezerwy ogólnej 

budżetu.  

                W związku z Uchwałą Nr 3/205/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Poznaniu z dnia 9 lutego 2011 roku wprowadza się zmiany w § 14 Uchwały Rady Miejskiej w 

Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok w związku z czym § 14 

otrzymuje nowe brzmienie.  

                

                 

              
 


