Projekt
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 0007.10.2016
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 3 marca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2016r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2015r. poz. 1515) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 0007.69.2015 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 14 grudnia 2015 roku, w sprawie
uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2016 rok, zmienioną Uchwałą Nr 0007.5.2016 Rady
Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 4 lutego 2016r., dokonuje się następujących zmian:
1. W § 1 ust. 1 kwotę 31 947 989,00 zł, zastępuje się kwotą 32 014 363,00 zł.
2. W § 1 ust. 1 pkt 1 kwotę 31 830 564,00 zł, zastępuje się kwotą 31 896 937,00 zł.
3. W § 2 ust. 1 kwotę 31 009 789,00 zł, zastępuje się kwotą 31 354 162,00 zł.
4. W § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 29 223 717,21 zł, zastępuje się kwotą 29 290 090,21 zł.
5. W § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 1 786 071,79 zł, zastępuje się kwotą 2 064 071,79 zł.
6. W § 3 kwotę 938 200,00 zł, zastępuje się kwotą 660 200,00 zł.
7. Po § 3 dodaje § 3a w następującym brzmieniu:
„3a. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 414 800,00 zł.”.
8. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 66 373,00
zł, w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) wprowadza się:
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 na kwotę 27 373,00 zł,
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 na kwotę 39 000,00 zł,
9. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 344 373,00
zł, w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) zmniejsza się:
- w dz. 400 rozdz. 40002 § 4260 o kwotę

5 000,00 zł, do kwoty 270 000,00 zł,

- w dz. 900 rozdz. 90001 § 4430 o kwotę

2 500,00 zł, do kwoty

6 500,00 zł,

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę

60 000,00 zł, do kwoty

95 000,00 zł,

- w dz. 400 rozdz. 40002 § 4430 o kwotę

7 500,00 zł, do kwoty

58 500,00 zł,

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę

5 000,00 zł, do kwoty

853 132,73 zł,

- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 o kwotę

18 000,00 zł, do kwoty

58 000,00 zł,

- w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę

39 000,00 zł, do kwoty

99 000,00 zł,

- w dz. 852 rozdz. 85295 § 4300 o kwotę

7 373,00 zł, do kwoty

17 373,00 zł,

- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę

5 000,00 zł, do kwoty

122 789,57 zł,

b) zwiększa się:

c) wprowadza się:
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 na kwotę

20 000,00 zł,

- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6010 na kwotę

50 000,00 zł
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- w dz. 900 rozdz. 90017 § 6060 na kwotę

140 000,00 zł.

10. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zwiększając o kwotę 278 000,00 zł
wydatki majątkowe:
a) wprowadza się środki na:
- budowę wodociągu w m. Sarbicko tj. dz. 010 rozdz. 01095 § 6050 kwota 60 000,00 zł,
- przebudowę drogi Grzymiszew – Imiełków tj. dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwota 5 000,00 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy Spółki „Oświetlenie Uliczne i
Drogowe” spółka z oo z/s w Kaliszu tj. dz. 900 rozdz. 90015 § 6010 kwota 50 000,00 zł,
- zakup traktora dla ZGK w Tuliszkowie tj. dz. 900 rozdz. 90017 § 6060 kwota 140 000,00 zł,
- termomodernizację budynku pawilonu sportowego w Tuliszkowie tj. dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 kwota
5 000,00 zł,
b) zwiększa się środki na termomodernizację i rozbudowę budynku po byłym dworcu autobusowym tj. dz. 700
rozdz. 70005 § 6050 o kwotę 18 000,00 zł, do kwoty 58 000,00 zł,
11. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
1) po stronie dotacji wprowadza się plan w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 na kwotę 27 373,00 zł.
2) po stronie wydatków wprowadza się plan:
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 na kwotę 20 000,00 zł,
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 na kwotę 7 373,00 zł.
12. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej zwiększa się przychody w § 950 z tytułu „Wolnych
środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 278 000,00 zł, do
kwoty 414 800,00 zł.
13. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
14. załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
15. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Tomasz Maćkowski
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UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 3 marca 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2016 rok.
Wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 27 373,00 zł, z przeznaczeniem na wdrożenie Programu Rodzina
500 Plus. Po stronie dochodów budżetu wprowadza się plan w kwocie 27 373,00 zł w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010
oraz po stronie wydatków budżetu w dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 – 20 000,00 zł i § 4300 7 373,00 zł.
Następnie wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 39 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie
realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania’ na lata 2014-2020. Po stronie dochodów
budżetu wprowadza się plan w kwocie 39 000,00 zł w dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 oraz po stronie wydatków
budżetu w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110.
Następnie zwiększa się przychody budżetu o kwotę 278 000,00 zł, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z kredytów i pożyczek. Po stronie wydatków
budżetu powyższą kwotę przeznacza się na:
- budowę wodociągu w m. Sarbicko tj. dz. 010 rozdz. 01095 § 6050 na kwotę 60 000,00 zł,
- przebudowę drogi Grzymiszew – Imiełków tj. dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 na kwotę 5 000,00 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka
z oo z/s w Kaliszu tj. dz. 900 rozdz. 90015 § 6010 na kwotę 50 000,00 zł,
- zakup traktora dla ZGK w Tuliszkowie tj. dz. 900 rozdz. 90017 § 6060 na kwotę 140 000,00 zł,
- termomodernizację budynku pawilonu sportowego w Tuliszkowie tj. dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 na kwotę
5 000,00 zł,
- termomodernizację i rozbudowę budynku po byłym dworcu autobusowym tj. dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 o kwotę
18 000,00 zł, do kwoty 58 000,00 zł.
W związku z pismem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie z prośbą o dokonanie zmian w planie
finansowym jednostki dokonuje się zmniejsza wydatków w dz. 900 rozdz. 90001 § 4430 o kwotę 2 500,00 zł.
Powyższą kwotę przenosi się do dz. 400 rozdz. 40002 § 4430 z przeznaczeniem na dokonanie opłaty za gospodarcze
korzystanie ze środowiska za 2015 rok. Ponadto dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach działu 400
– Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę i rozdz. 40002 – Dostarczanie wody.
Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych z budżetu na 2016 rok”, który
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 r.”, który otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Planowane przychody i rozchody budżetu na 2016 rok”, który
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 66 373,00 zł, wydatki budżetu o kwotę 344 373,00 zł, wydatki majątkowe
i przychody budżetu o kwotę 278 000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 278 000,00 zł.
Wprowadzenie powyższych zmian do budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2016 podyktowane jest
prawidłową i pełną realizacją budżetu.
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