Projekt
z dnia 4 kwietnia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 0007.13.2016
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 4 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2016
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.,
- Uchwałą Nr 0007.10.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 3 marca 2016r., dokonuje się następujących
zmian:
1. W § 1 ust. 1 kwotę 32 033 012,00 zł, zastępuje się kwotą 35 006 075,00 zł.
2. W § 1 ust. 1 pkt 1 kwotę 31 915 587,00 zł, zastępuje się kwotą 34 888 650,00 zł.
3. W § 2 ust. 1 kwotę 31 375 312,00 zł, zastępuje się kwotą

34 606 125,00 zł.

4. W § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 29 308 740,21 zł, zastępuje się kwotą

32 436 270,21 zł.

5. W § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 2 066 571,79 zł, zastępuje się kwotą 2 169 854,79 zł.
6. W § 3 kwotę 657 700,00 zł, zastępuje się kwotą 399 950,00 zł.
7. W § 3a kwotę 417 300,00 zł, zastępuje się kwotą 675 050,00 zł.
8. W § 12 kwotę 120 000,00 zł, zastępuje się kwotą 144 944,00 zł.
9. W § 12 pkt 1 kwotę 115 000,00 zł, zastępuje się kwotą 139 944,00 zł.
10. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę
2 973 063,00 zł, w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) zmniejsza się:
- w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę

140 220,00 zł,

do kwoty

8 990 186,00 zł,

- w dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę

435,00 zł,

do kwoty

19 000,00 zł,

- w dz. 751 rozdz. 75101 § 2010 o kwotę

5 712,00 zł,

do kwoty

7 812,00 zł,

- w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 o kwotę

16 226,00 zł,

do kwoty

4 137 119,00 zł,

- w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę

27 937,00 zł,

do kwoty

107 000,00 zł,

- w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 3 063 843,00 zł,

do kwoty

3 091 216,00 zł,

b) zwiększa się:

11. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę
3 230 813,00 zł, w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) zmniejsza się:
- w dz. 852 rozdz. 85206 § 4170 o kwotę

12 496,00 zł,

do kwoty

12 504,00 zł,

- w dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 o kwotę

14 715,00 zł,

do kwoty

118 085,00 zł,

- w dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę

435,00 zł,

do kwoty

26 682,00 zł,

89 000,00 zł,

do kwoty

b) zwiększa się:
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę
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- w dz. 751 rozdz. 75101 § 4210 o kwotę

5 712,00 zł,

do kwoty

7 812,00 zł,

- w dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę

24 944,00 zł,

do kwoty

60 444,00 zł,

- w dz. 852 rozdz. 85206 § 4110 o kwotę

1 812,00 zł,

do kwoty

6 112,00 zł,

- w dz. 852 rozdz. 85206 § 4120 o kwotę

258,00 zł,

do kwoty

858,00 zł,

- w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę

27 937,00 zł,

do kwoty

187 000,00 zł,

- w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 3 029 392,00 zł,

do kwoty 3 128 392,00 zł,

c) wprowadza się:
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 2910 na kwotę

5 529,00 zł,

- w dz. 754 rozdz. 75405 § 6170 na kwotę

5 000,00 zł,

- w dz. 851 rozdz. 85141 § 6300 na kwotę

9 283,00 zł,

- w dz. 852 rozdz. 85206 § 3020 na kwotę

1 000,00 zł,

- w dz. 852 rozdz. 85206 § 4010 na kwotę

22 500,00 zł,

- w dz. 852 rozdz. 85206 § 4440 na kwotę

1 641,00 zł,

- w dz. 852 rozdz. 85295 § 4010 na kwotę

27 000,00 zł,

- w dz. 852 rozdz. 85295 § 4110 na kwotę

4 715,00 zł,

- w dz. 852 rozdz. 85295 § 4120 na kwotę

662,00 zł,

- w dz. 852 rozdz. 85295 § 4170 na kwotę

2 074,00 zł,

12. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zwiększając o kwotę 103 283,00 zł
wydatki majątkowe:
a) zwiększa się środki na:
- „Przebudowę ulic wewnętrznych – ul. B. Malinowskiego, ul. K. Baczyńskiego, ul. Z. Nałkowskiej, ulic
łączących ul. Z. Nałkowskiej i K. Baczyńskiego na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie – etap I” tj. dz. 600
rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 79 000,00 zł, do kwoty 455 000,00 zł,
- „Budowę drogi na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 55/46 w Grzymiszewie wraz z odwodnieniem” tj.
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 10 000,00 zł, do kwoty 110 000,00 zł,
b) wprowadza się środki na:
- dofinansowanie do zakupu pojazdu nieoznakowanego typu BUS dla Komendy powiatowej Policji w Turku
tj. dz. 754 rozdz. 75405 § 6170 kwota 5 000,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania w zakresie ochrony
zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby
Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim tj. dz. 851
rozdz. 85141 § 6300 kwota 9 283,00 zł.
13. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
1) po stronie dotacji:
a) zmniejsza się plan w dz. 852 rozdz. 85213§ 2010 o kwotę 435,00 zł, do kwoty 19 000,00 zł,
b) zwiększa się plan:
- w dz. 751 rozdz. 75101 § 2010 o kwotę

5 712,00 zł, do kwoty

- w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 3 063 843,00 zł,

7 812,00 zł,

do kwoty 3 091 216,00 zł.

2) po stronie wydatków:
a) zmniejsza się plan w dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 435,00 zł, do kwoty

19 000,00 zł,

b) zwiększa się plan w dz. 751 rozdz. 75101 § 4210 o kwotę 5 712,00 zł, do kwoty 7 812,00 zł,
c) wprowadza się plan:
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 na kwotę

3 029 392,00 zł,

- w dz. 852 rozdz. 85295 § 4010 na kwotę

27 000,00 zł,

- w dz. 852 rozdz. 85295 § 4110 na kwotę

4 715,00 zł,

- w dz. 852 rozdz. 85295 § 4120 na kwotę

662,00 zł,
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- w dz. 852 rozdz. 85295 § 4170 na kwotę

2 074,00 zł.

14. 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 417 300,00 zł, do
kwoty 675 050,00 zł.
15. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się dotację na udzielenie pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na
dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)
na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim tj. dz. 851 rozdz. 85141 § 6300 kwota 9 283,00 zł.
16. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
17. załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
18. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
19. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 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 8 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2016 rok.
Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 435,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie składek zdrowotnych
opłacanych za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Po stronie dochodów budżetu zmniejsza się plan w dz. 852
rozdz. 85213 § 2010 oraz po stronie wydatków w dz. 852 rozdz. 85213 § 4130.
Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 27 937,00 zł, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe. Po stronie
dochodów budżetu zwiększa się plan w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 oraz po stronie wydatków budżetu w dz. 852
rozdz. 85214 § 3110 .
Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3 063 843,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11
lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195). Po stronie dochodów budżetu zwiększa
się plan w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 oraz po stronie wydatków budżetu w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 kwota
3 029 392,00 zł, § 4010 kwota 27 000,00 zł, § 4110 kwota 4 715,00 zł, § 4120 kwota 662,00 zł, § 4170 kwota
2 074,00 zł.
Następnie zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 5 712,00 z przeznaczeniem na wyposażenie wszystkich
lokali wyborczych w nowe urny wyborcze w związku z art. 41 a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) stanowiącym, że urna wyborcza ma być wykonana z przezroczystego
materiału - przepis ten wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2016 roku. Po stronie dochodów budżetu zwiększa się plan w
dz. 751 rozdz. 75101 § 2010 oraz po stronie wydatków budżetu w dz. 751 rozdz. 75101 § 4210.
W związku z ostateczną informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, wynika że zostały zwiększone dla
naszej gminy dochody budżetu, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. dz. 756 rozdz.
75621 § 0010 o kwotę 16 226,00 zł. Zmniejszeniu natomiast uległa część oświatowa subwencji ogólnej tj. dz. 758
rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 140 220,00 zł. Różnica pomiędzy zwiększeniem dochodów z tytułu udziałów w PIT, a
zmniejszeniem części oświatowej subwencji wynosi 123 994,00 zł. Różnica ta zostanie sfinansowana przychodami
budżetu z tytułu wolnych środków, pozostających na rachunku bieżącym budżetu.
Następnie zwiększa się przychody budżetu o kwotę 257 750,00 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:
- sfinansowanie części oświatowej subwencji ogólnej, która ulegała zmniejszeniu tj. kwota 123 994,00 zł,
- „Przebudowę ulic wewnętrznych – ul. B. Malinowskiego, ul. K. Baczyńskiego, ul. Z. Nałkowskiej, ulic łączących
ul. Z. Nałkowskiej i K. Baczyńskiego na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie – etap I” tj. dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
kwota 79 000,00 zł,
- „Budowę drogi na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 55/46 w Grzymiszewie wraz z odwodnieniem” tj. dz. 600
rozdz. 60016 § 6050 kwota 10 000,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu pojazdu nieoznakowanego typu BUS dla Komendy powiatowej Policji w Turku tj. dz.
754 rozdz. 75405 § 6170 kwota 5 000,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia z
przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa
Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim tj. dz. 851 rozdz. 85141 § 6300
kwota 9 283,00 zł.
zwiększenie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych ośrodki niezrealizowane w 2015 roku, tj. dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 kwota 24 944,00 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych tj. dz. 600
rozdz. 60014 § 2910 kwota 5 529,00 zł.
Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale 852 – Pomoc społeczna.
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
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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.
Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom
należącym i nienależącym do sektora Finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr
4 do niniejszej uchwały.
Zwiększa się: dochody budżetu o kwotę 2 973 063,00 zł, wydatki budżetu o kwotę 3 230 813,00zł, wydatki
majątkowe o kwotę 103 283,00 zł, przychody budżetu o kwotę 257 750,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się nadwyżkę
budżetu o kwotę 257 750,00 zł.
Wprowadzenie powyższych zmian do budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2016 podyktowane jest
prawidłową i pełną realizacją budżetu.
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