Projekt
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ
z dnia .................... 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło n. Not. na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art.
211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XV/313/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29.12.2011 r. zmienionej:
- Uchwałą Nr XVI/328/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 32/2012 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 2 lutego 2012 r.
- Uchwałą Nr XVII/360/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2012 r.
- Uchwałą Nr XVIII/415/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2012 r.
- Uchwałą Nr XIX/436/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012 r.
- Uchwała Nr XX/452/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 maja 2012 r.
- Uchwała Nr XXI/461/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2012 r.
- Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 2 sierpnia 2012 r.
Wprowadza się następujące zmiany:
1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w kwocie

90 690 688,97 zł
- zmniejsza się o kwotę
30 000,00 zł
- zwiększa się o kwotę
1 274 647,69 zł
Plan po zmianie wynosi
91 935 336,66 zł
(Dotychczasowy załącznik Nr 1 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 1 do
niniejszej uchwały)
w tym:
a) dochody bieżące w kwocie
80 640 172,97 zł
- zwiększa się o kwotę
510 853,69 zł
Plan po zmianie wynosi
81 151 026,66 zł
b) dochody majątkowe w kwocie
10 050 516,00 zł
- zmniejsza się o kwotę
30 000,00 zł
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- zwiększa się o kwotę
763 794,00 zł
Plan po zmianie wynosi
10 784 310,00 zł
(Dotychczasowy załącznik Nr 2 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 2 do
niniejszej uchwały)
2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie
94 442 525,74 zł
- zmniejsza się o kwotę
1 817 556,17 zł
- zwiększa się o kwotę
3 062 203,86 zł
Plan po zmianie wynosi
95 687 173,43 zł
(Dotychczasowy załącznik Nr 3 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 3 do
niniejszej uchwały)
W pkt 1 par. 2 wydatki bieżące w kwocie

80 514 974,17 zł
- zmniejsza się o kwotę
691 206,17 zł
- zwiększa się o kwotę
1 111 059,86 zł
Plan po zmianie wynosi
80 934 827,86 zł
W pkt 2 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie
13 927 551,57 zł
- zmniejsza się o kwotę
1 126 350,00 zł
- zwiększa się o kwotę
1 951 144,00 zł
Plan po zmianie wynosi
14 752 345,57 zł
(Dotychczasowy załącznik Nr 4 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 4 do
niniejszej uchwały).
W pkt 3 par.2 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie
- zmniejsza się o kwotę
- zwiększa się o kwotę
Plan po zmianie wynosi

34 491 819,22 zł
103 717,00 zł
139 555,00 zł
34 527 657,22 zł

3. W par. 3 pkt 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami – kwota 10 974 374,00 zł.

4. w par. 4 w budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 265 000,00 zł, z tego:
- rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł,
- rezerwa celowa wynosi 215 000,00 zł.
5. w par. 6 przychody budżetu w wysokości 6 367 550,77 zł rozchody w wysokości 2 615 714,00 zł.
Deficyt budżetu gminy w wysokości
- zaciąganych kredytów w kwocie
- wolne środki

3 751 836,77 zł zostanie pokryty przychodami z :
2 950 170,00 zł
801 666,77 zł

6. W par. 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł,
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2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 950 170,00 zł,
7. W par. 9 ustala się dochody w kwocie 560 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 627 700,00 zł, na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę 41 500,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.
8. W par. 10 wyodrębnia się w budżecie kwotę 291 163,00 zł do dyspozycji Sołectw.
9. W par. 11 pkt 1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok w kwocie
2 931 820,00 zł
(Dotychczasowy załącznik Nr 10 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr
5 do niniejszej uchwały).
W par. 11 pkt 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok w kwocie
4 824 257,00 zł.
§ 2.
Wykonywanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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