Uchwała Nr IV/21/2015
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 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 2013 r. poz.594 ze zmianami) oraz art. 212, art. 236,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 885 ze
zmianami ) Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje:
§ 1.W uchwale Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2014 roku w
sprawie budżetu na 2015 rok wprowadza się zmiany w sposób następujący:
1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 18.856.728,00 zł. zgodnie z
załącznikiem Nr 1 z tego :
a) dochody bieżące w kwocie 18.746.097,00 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 110.631,00 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 1.931.689,00 zł,
§ 3.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 19.963.507,00 zł zgodnie z
załącznikiem Nr 2 z tego :
a) wydatki bieżące w kwocie 18.032.463,93 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie 1.931.043,07 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 1.931.689,00 zł.
§ 4.Deficyt budżetu w kwocie 1.106.779,00 zł. sfinansowany zostanie przychodami z tytułu
kredytów i pożyczek.
§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2.798.299,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.691.520,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości
3.298.299,00 zł. z tego na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta
Stawiszyn w wysokości 500.000 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości
1.691.520,00 zł.
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.106.779,00 zł.
§ 7.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/21/2015
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Zmiany w budżecie w planie dochodów polegają na zwiększeniu planu dotacji celowej na
realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w dziale 801,
rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 301.701 zł.
Zmiany w planie wydatków budżetu w zakresie wydatków bieżących wprowadza się na
wniosek kierowników jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu do zakresu
realizowanych zadań.
Zmniejsza się planowane przychody o kwotę 301.701 zł. plan przychodów po zmianach
wynosi 2.798.299 zł. z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i
pożyczek w wysokości 1.691.520,00 zł. natomiast na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu w wysokości 1.106.779,00 zł.

