
 

Uchwała Nr XXIX/169/2013 

Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 22 marca 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 zmienionej: 

- Uchwałą Nr XXVII/156/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 stycznia 2013 roku, 

- Uchwałą Nr XXVIII/157/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 marca 2013 roku, 

wprowadza się zmiany w sposób następujący: 

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

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

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

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

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

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

 

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 20.684.035 zł. z tego :  

                  a) dochody bieżące w kwocie 20.000.067 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,  

                  b) dochody majątkowe w kwocie 683.968 zł  załącznikiem Nr 1A,         

      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 2.082.678 zł 

          

§ 3.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości  18.624.255 zł z tego :  

                  a) wydatki bieżące w kwocie 16.348.496 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 

             b) wydatki majątkowe w kwocie  2.275.759 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2A. 

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

          administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.082.678 zł. 

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

          roku 2013 oraz wysokości nakładów majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

  
§ 4. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 288.220 zł.  

       zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

 

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 2.059.780 zł. oraz wolne środki w wysokości 288.220 zł. 

       przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                         



 

                                        Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/169/2013 

                                                         Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 marca 2013 roku 

                           w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok 

                                                           

 

            Zmiany budżetu wprowadza się w związku z zawarciem umowy Nr 33/2013 z dnia 28 

lutego 2013 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

przekazania dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy i Miasta do kwoty 125.000 zł. na 

dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

Zwiększa się plan dochodów o wartość możliwego do odzyskania w 2013 roku podatku VAT od 

zrealizowanych  inwestycji – budowa hal sportowych w Stawiszynie i w Zbiersku.  

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o wartość nieuregulowanej w 2012 roku faktury 

dotyczącej budowy hali sportowej w Zbiersku w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z 

obowiązku przedłożenia inwestorowi oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu należności. 

Zwiększa się załącznik Nr 4 wprowadzając do budżetu wolne środki w wysokości 288.220 zł. i 

przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.  

Pozostałe zmiany budżetu wprowadza się w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych 

zadań. 


