
 

Uchwała Nr XXVII/156/2013 

Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 25 stycznia 2013 roku 

w sprawie zmiany budżetu na 2013 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 XXVI/149/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012 roku 

w sprawie budżetu na 2013 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. 

 

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 19.860.354 zł. zgodnie z 

załącznikiem  Nr 1 z tego :  

                  a) dochody bieżące w kwocie 19.304.541 zł,  

                  b) dochody majątkowe w kwocie 555.813 zł.          

      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 2.078.316 zł,  

 

§ 3.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości  17.512.354 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego :  

                  a) wydatki bieżące w kwocie 16.287.735 zł  

             b) wydatki majątkowe w kwocie  1.224.619 zł  

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

          administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.078.316 zł. 

          
§ 4.Upoważnia się Burmistrza Stawiszyna do zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 

1.000.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i 

Miasta. 

 

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna. 

 

§ 15.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                                                           

                                                           

 

 

 

 



    

 

                                 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/156/2013 

                                                     Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 stycznia  2013 roku 

                   w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok 

                                                           

 

            Zmiany budżetu wprowadza się w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizacje 

projektu systemowego „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” realizowanego przez MGOPS w 

Stawiszynie. Przeniesienia w ramach działu wprowadza się na wniosek Kierownika MGOPS.  

Wprowadza się upoważnienie dla Burmistrza Stawiszyna do zaciągania kredytów i pożyczek na 

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Zwiększenie planu 

wydatków na spłatę odsetek zostanie wprowadzone przed uruchomieniem procedur 

przetargowych.  

 


