UCHWAŁA Nr XVII/129/2012
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 2 sierpnia 2012 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Nekla na rok 2012
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Miejska Gminy Nekla uchwala, co następuje:
§ 1 W uchwale Nr XII/96/2011 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 21 grudnia
2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012 zmienionej:
Zarządzeniem Nr 105/2012 Burmistrza z dnia 31 stycznia 2012r,
Uchwałą Nr XIII/100/2012 Rady z dnia 9 lutego 2012 r,
Uchwałą Nr XIV/111/2012 Rady z dnia 29 marca 2012 r,
Zarządzeniem Nr 122/2012 Burmistrza z dnia 30 kwietnia 2012r,
Uchwałą Nr XVI/119/2012 Rady z dnia 24 maja 2012 r,
Zarządzeniem Nr 145/2012 Burmistrza z dnia 29 czerwca 2012r,
wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1.ust.1 zmniejsza się łączną kwotę dochodów o 1.500.000 zł to jest do
wysokości 22.302.361 zł,
z tego:
- dochody bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 19.197.087 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.500.000 zł do kwoty
3.105.274 zł.
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w § 1 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 1.500.000 zł to jest do kwoty
3.418.832 zł.
3. w § 2.ust.1 dokonuje się przeniesień w załączniku Nr 2 obejmującym łączną
kwotę wydatków budżetu oraz w załączniku Nr 5 obejmującym wydatki
majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
W wyniku przeniesień:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.000 zł do kwoty 18.587.790 zł,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 20.000 zł do kwoty 6.984.634
zł,
4. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie 3.270.063 zł zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu:
1) kredytów
2) pożyczek.
5. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
5.475.897 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie
4.700.000 zł,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu w wysokości 500.000 zł.
7. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów
wartościowych:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu
budżetu do wysokości 500.000 zł
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do
wysokości 4.200.000 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XVII/129/2012
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 2 sierpnia 2012 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Nekla na rok 2012
Dochody zmniejsza się o kwotę 1.500.000 zł w związku z informacją o
przedłużeniu procedury zwrotu środków z PROW, a tym samym zwiększa się limit
środków na przychody o kwotę 1.500.000 zł.
Ponadto dokonuje się przesunięcia środków:
 z rozdz. 92601 (obiekty sportowe) § 6050 oraz z r. 90095 § 4300 –
modernizacja siłowni przy ZS w Nekli, na rozdz. 92601 § 4210 i 4270 z
uwagi na przyznane środki dotacji celowej przez Urząd Marszałkowski w
Poznaniu na zadania bieżące,
 z rozdz. 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) §§ 4110, 4120, 4170,
4300 oraz z rozdz. 90095 § 4300 – zadanie „z pływaniem na Ty”, na rozdz.
92695 (pozostała działalność) § 4300 w związku z klasyfikacją tego zadania
przez Urząd Marszałkowski w rozdziale 92695.

