
 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/160/2012 

RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 

z dnia 23 sierpnia 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Przasnyszu uchwala, co następuje:  

§ 1. W budżecie miasta na 2012 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XVII/117/2011 Rady Miejskiej w Przasny-

szu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2012 wprowadza się zmiany zgod-

nie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5.  

§ 2.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 63.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po 

zmianach wyniosą 54.936.874,37 zł w tym:  

- dochody bieżące   -  45.714.970,85 zł,  

- dochody majątkowe   -  9.221.903,52 zł  

2. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu 

ustawami o kwotę 18.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, które po zmianach wyniosą 6.782.061,43 zł. 

§ 3.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 63.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po 

zmianach wyniosą 59.040.494,62 zł, w tym:  

- wydatki bieżące - 40.743.809,60 zł,  

- wydatki majątkowe - 18.296.685,02 zł.  

2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu 

ustawami o kwotę 18.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, które po zmianach wyniosą 6.782.061,43 zł. 

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4.103.620,25 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze 

sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto oraz przychodami pochodzącymi z wolnych 

środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających 

z rozliczenia papierów wartościowych, pożyczek i kredytów z lat ubiegłych  

§ 5. Plan wydatków majątkowych na 2012 rok, po zmianach, określa załącznik nr 2.  

§ 6.1. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym 

i nienależącym do sektora finansów publicznych, po zmianie, określa załącznik nr 4.  

2. Zmiany w planie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek i w planie wydat-

ków nimi sfinansowanych w 2012 roku, określa załącznik nr 5. 
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.  

§ 8.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.  

2. Burmistrz Przasnysza niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa 

miejscowego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

mgr Piotr Jeronim 
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