
 

 

UCHWAŁA Nr XV/86/2011 

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 

z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na rok 2011 Nr IV/15/2010 Rady 

Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2010r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej 

§ 2. W wyniku powyższych zmian § 1 uchwały budżetowej na 2011 rok otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy na 2011 rok w łącznej kwocie 21 432 713,69 zł. z tego: 

a) bieżące w kwocie 17 873 192,69 zł. 

b) majątkowe w kwocie 3 559 521,00 zł. 

2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy na 2011 rok w łącznej kwocie 21 780 113,69 zł z tego: 

a) bieżące w kwocie 16 658 176,69 zł. 

b) majątkowe w kwocie 5 121 937,00 zł. Zmianie ulega Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącz-

nikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Zmianie ulega Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2011 rok „Plan wydatków na zadania inwestycyjne 

w 2011 roku”. Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 6 650 zł. Aktualne brzmienie przedstawia 

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.. 

4. Zmianie ulega Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2011 rok „Dotacje udzielane z budżetu gminy 

podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, gdzie zmniejsza się dotacje celowe 

ogółem o kwotę 48 400 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian § 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie: 

1.1. Deficyt nie ulega zmianom i wynosi 347 400 zł., który sfinansowany zostanie przychodami pochodzą-

cymi z: 

a) wolnych środków w kwocie 100 000 zł. 

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 247 400 zł. 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 597 400 zł., z następujących tytułów: 

a) wolne środki w kwocie 350 000 zł, 

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 247 400 zł. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Zbigniew Kacprzyk 
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