UCHWAŁA Nr XXXIII/253/2010
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 22 kwietnia 2010 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 ze zm.) oraz art. 211,
212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240) oraz art.166 art.184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) w związku z
art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241) Rada Miejska Gminy
Nekla uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/232/2009 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 17
grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010
zmienionej:
Uchwałą Nr XXXI/243/2010 Rady z dnia 10 lutego 2010 roku
Zarządzeniem nr 212/2010 Burmistrza z dnia 24 lutego 2010 r.
Uchwałą Nr XXXII/250/2010 Rady z dnia 17 marca 2010r.
Zarządzeniem nr 223/2010 Burmistrza z dnia 31 marca 2010 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o 144.428 zł to jest
do wysokości
17.204.030 zł
z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 144.428 zł do kwoty 16.114.782 zł
- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.089.248 zł.
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z
załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.
2. w § 2.1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o 144.428 zł to jest
do wysokości
20.568.348 zł
z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 44.428 zł do kwoty 15.514.303 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000 zł do kwoty 5.054.045
zł
Dokonuje się przeniesień w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 i 6 do uchwały budżetowej zgodnie
z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3. w § 2.2 pkt 3 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z
realizacją zadań j.s.t. o kwotę 14.980 zł to jest do kwoty 1.569.088 zł
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z
załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 14 do uchwały budżetowej
stanowiącym kwoty dochodów i wydatków związanych z finansowaniem
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIII/253/2010
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 22 kwietnia 2010 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
1. Dochody zwiększa się o kwotę – 144.428 zł, z tytułu:
• na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-65/10 z
dnia 30 marca 2010r w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększono plan
dotacji celowej o kwotę 26.778 zł,
• na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-50/10 z
dnia 14 kwietnia 2010r w sprawie dodatku dla pracownika socjalnego w
wysokości 250 zł. miesięcznie, zwiększono plan dotacji celowej o kwotę
2.670 zł,
• w związku z przesunięciem środków finansowych na realizację zadań
programu „Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Zasutowie” z
roku 2009 na 2010, zwiększono w rozdziale 75862 o kwotę 12.733 zł
oraz w rozdziale 85395 o kwotę 2.247 zł,
• Firma Matex wpłaciła darowiznę na podstawie zawartego porozumienia
w wysokości 100.000 zł
2. Wydatki zwiększa się o kwotę – 144.428 zł, z tytułu:
• na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-65/10 z
dnia 30 marca 2010r w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększono plan o
kwotę 26.778 zł,
• na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-50/10 z
dnia 14 kwietnia 2010r w sprawie dodatku dla pracownika socjalnego w
wysokości 250 zł. miesięcznie, zwiększono plan dotacji celowej o kwotę
2.670 zł,
• w związku z przesunięciem środków finansowych na realizację zadań
programu „Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Zasutowie”
z roku 2009 na 2010, zwiększono w rozdziale 75862 o kwotę 12.733 zł
oraz w rozdziale 85395 o kwotę 2.247 zł.
Dokonano także przeniesień w tych rozdziałach gdzie:
umniejszono rozdz. 85395 o kwotę 16.550 zł oraz zwiększono rozdz.
75862 o kwotę 16.550 zł.
• środki w wysokości 100.000 zł przeznaczono na rozbudowę sieci
wodociągowej w Starczanowie

Dokonuje się przeniesień w wydatkach między działami, rozdziałami i
paragrafami.
3. W związku z oczywistym błędem pisarskim jaki wystąpił w załączniku nr 10 w
uchwale nr XXXII/250/2010 z dnia 17.03.2010r. doprowadza się do
zgodności treść załącznika w pozycji wydatki gdzie wpisano rozdział 90019
zamiast 90001 i paragraf 6050 zamiast 6059.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

