
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/223/2016 

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU 

z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/131/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2015 

r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016  

r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala co następuje: 

 

§ 1.  W uchwale Nr XVI/131/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2015 r., poz. 8981), zwanej dalej „uchwałą 

budżetową” wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 1 w ust. 1: 

a) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 146.055,80 zł, z tego: 

- dochody bieżące o kwotę 146.055,80 zł 

- dochody majątkowe o kwotę   - 

b) dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą 102.523.121,49 zł, z tego: 

- dochody bieżące 101.032.284,49 zł 

- dochody majątkowe 1.490.837,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. w § 1 w ust. 2: 

a) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami o kwotę 146.055,80 zł. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  

i innych zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą 21.632.040,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do 

niniejszej uchwały. 

3. w § 2 w ust. 1: 

a) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 335.644,55 zł, z tego: 

- wydatki bieżące o kwotę 135.644,55 zł 

- wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł 

b) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 481.700,35 zł, z tego: 

- wydatki bieżące o kwotę 197.641,80 zł 
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- wydatki majątkowe o kwotę 284.058,55 zł 

c) wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 111.593.566,49 zł, z tego: 

- wydatki bieżące 92.086.559,39 zł 

- wydatki majątkowe 19.507.007,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. w § 2 w ust. 2: 

a) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami o kwotę 146.055,80 zł. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą 21.632.040,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej 

uchwały. 

b) dokonuje się zmiany w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem 

 nr 4 do niniejszej uchwały. 

5. w § 9: 

a) dokonuje się zmiany zestawienia planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy: 

- zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 200.000,00 zł 

- zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 207.000,00 zł 

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 4.425.370,00 zł 

- zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 12.708,50 zł 

- zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 12.708,50 zł 

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 1.617.365,55 zł, zgodnie  

z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

6. w § 13: 

a) dokonuje się zmiany planu wydzielonego rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi 

finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - „Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2016” 

zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik nr 1a do uchwały budżetowej - „Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej zleconych gminom na rok 2016” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej 

uchwały. 

3. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - „Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2016” zmienia się 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej - „Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej zleconych gminom na rok 2016” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej 

uchwały. 

2. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2016” zmienia się 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznik nr  6 do uchwały budżetowej - „Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego” zmienia 

się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

4. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2016 roku  

z budżetu gminy jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej - „Zestawienie planu wydzielonego rachunku dochodów oraz 

wydatków nimi finansowanych w 2016” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla. 
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§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) mgr Marcin Brambor 
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