
 

 

UCHWAŁA NR XXI/128/16 

RADY MIASTA SŁUPCY 

z dnia 10 listopada 2016 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową 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 z późn. zm. )
1) 

 art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
2) 

 Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr II/82/15 Rady Miasta Słupcy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej 

na rok 2016 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 8/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. uchwałą 

Rady Miasta Słupcy Nr XIV/96/16 z dnia 18 lutego 2016r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy  

Nr 17/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 24/2016 z dnia 21 marca 

2016 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XVI/104/16 z dnia 31 marca 2016r., zarządzeniem Burmistrza Miasta 

Słupcy Nr 36/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 45/2016 z dnia 

28 kwietnia 2016 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XVII/110/16 z dnia 25 maja 2016r., zarządzeniem 

Burmistrza Miasta Słupcy Nr 48/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XVIII/118/16 

z dnia 30 czerwca 2016r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 53/2016 z dnia 14 lipca  

2016 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 56/2016 z dnia 22 lipca 2016 r.,  zarządzeniem Burmistrza 

Miasta Słupcy Nr 57/2016 z dnia 05 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 63/2016 

z dnia 25 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 68/2016 z dnia 12 września 

2016 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XIX/122/16 z dnia 30 września 2016r., zarządzeniem Burmistrza 

Miasta Słupcy Nr 74/2016 z dnia 14 października 2016 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 77/2016 

z dnia 28 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 130.704zł tj. do kwoty 44.641.030,69 zł 

w tym: 

pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.704zł tj. do kwoty 43.987.557,69 zł, 

pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000zł tj. do kwoty 653.473 zł, 

2) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 130.704zł, tj. do kwoty 44.520.709,69zł 

w tym: 

pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14.800 zł tj. do kwoty 41.964.998,69zł, 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej  ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej  ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938,1646; z 2014 r. poz. 379, 

911, 1146,1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej  ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938,1646; z 2014 r. poz. 379, 

911, 1146,1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 

2150; z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454. 
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pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 115.904 zł tj. do kwoty 2.555.711zł, 

3) w § 7 pkt 1 zwiększa się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę 86.800 

zł tj. do kwoty 1.537.700zł, 

4) w § 10 zwiększa się kwotę dotacji celowej na finansowanie inwestycji dla zakładu budżetowego tj. dla 

Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy na zadanie inwestycyjne w budynkach 

komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę 70.000 zł tj. do kwoty 110.000 zł. 

5) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 130.704 zł 

A. zwiększa się plan dochodów w : 

- dziale 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 100.000 zł tj. do kwoty 400.000 zł 

b) dochody majątkowe o kwotę 100.000 zł tj. do kwoty 400.000 zł 

dziale 700 razem o kwotę 100.000 zł, tj. do kwoty 620.873 zł 

- dziale 756 rozdział 75615 § 0340 o kwotę 27.362 zł tj. do kwoty 187.362 zł 

a) dochody bieżące o kwotę 27.362 zł tj. do kwoty 187.362 zł 

- dziale 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę 3.200 zł tj. do kwoty 3.200 zł 

a) dochody bieżące o kwotę 3.200 zł tj. do kwoty 3.200 zł 

- dziale 756 rozdział 75616 § 0910 o kwotę 570 zł tj. do kwoty 5.570 zł 

a) dochody bieżące o kwotę 570 zł tj. do kwoty 5.570 zł 

- dziale 756 rozdział 75618 § 0690 o kwotę 2.372zł tj. do kwoty 2.372 zł 

a) dochody bieżące o kwotę 2.372 zł tj. do kwoty 2.372 zł 

- dziale 756 rozdział 75618 § 0920 o kwotę 2.562zł tj. do kwoty 2.562 zł 

a) dochody bieżące o kwotę 2.562 zł tj. do kwoty 2.562 zł 

dziale 756 razem o kwotę 36.066 zł, tj. do kwoty 21.405.330 zł 

B. zmniejsza się plan dochodów w : 

- dziale 756 rozdział 75615 § 0330 o kwotę 1.362zł tj. do kwoty 1.552 zł 

a) dochody bieżące o kwotę 1.362 zł tj. do kwoty 1.552 zł 

- dziale 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę 4.000zł tj. do kwoty 40.000 zł 

a) dochody bieżące o kwotę 4.000 zł tj. do kwoty 40.000 zł 

dziale 756 razem o kwotę 5.362 zł, tj. do kwoty 21.399.968 zł 

6) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.704 zł 

A. zwiększa się plan wydatków w: 

- dziale 700 rozdział 70001 § 6210 o kwotę 70.000 zł tj. do kwoty 110.000 zł 

b) wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł tj. do kwoty 110.000 zł 

- dziale 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę 54.000 zł tj. do kwoty 294.000 zł 

b) wydatki majątkowe o kwotę 54.000 zł tj. do kwoty 294.000 zł 

- dziale 700 rozdział 70095 § 4600 o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 95.717 zł 

a) wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 95.717 zł 

dziale 700 razem o kwotę 139.000 zł, tj. do kwoty 518.617 zł 

- dziale 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę 1.800 zł tj. do kwoty 95.800 zł 

a) wydatki bieżące o kwotę 1.800 zł tj. do kwoty 95.800 zł 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 7027



dziale 801 razem o kwotę 1.800 zł, tj. do kwoty 17.682.560,96 zł 

- dziale 852 rozdział 85219 § 6050 o kwotę 6.000 zł tj. do kwoty 18.000 zł 

b) wydatki majątkowe o kwotę 6.000 zł tj. do kwoty 18.000 zł 

dziale 852 razem o kwotę 6.000 zł, tj. do kwoty 12.119.472 zł 

dziale 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 21.000 zł tj. do kwoty 53.500 zł 

a) wydatki bieżące o kwotę 21.000 zł tj. do kwoty 53.500 zł 

dziale 900 razem o kwotę 21.000 zł, tj. do kwoty 4.246.499 zł 

dziale 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 7.500 zł tj. do kwoty 682.500 zł 

a) wydatki bieżące o kwotę 7.500 zł tj. do kwoty 682.500 zł 

dziale 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę 3.500 zł tj. do kwoty 402.300 zł 

a) wydatki bieżące o kwotę 3.500 zł tj. do kwoty 402.300 zł 

dziale 921 rozdział 92118 § 2480 o kwotę 4.000 zł tj. do kwoty 232.100 zł 

a) wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł tj. do kwoty 232.100 zł 

dziale 921 razem o kwotę 15.000 zł, tj. do kwoty 1.442.226 zł 

dziale 926 rozdział 92604 § 4210 o kwotę 2.000 zł tj. do kwoty 52.837 zł 

a) wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł tj. do kwoty 52.837 zł 

dziale 926 razem o kwotę 2.000 zł, tj. do kwoty 1.551.324 zł 

B. zmniejsza się planwydatków w : 

- dziale 750 rozdział 75023 § 4010 o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 2.575.000 zł 

a) wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 2.575.000 zł 

- dziale 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę 14.096 zł tj. do kwoty 27.904 zł 

b) wydatki majątkowe o kwotę 14.096 zł tj. do kwoty 27.904 zł 

dziale 750 razem o kwotę 29.096 zł, tj. do kwoty 4.710.323 zł 

- dziale 852 rozdział 85204 § 4330 o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 100.000 zł 

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 100.000 zł 

dziale 852 razem o kwotę 10.000 zł, tj. do kwoty 12.109.472 zł 

dziale 921 rozdział 92195 § 4170 o kwotę 9.450 zł tj. do kwoty 550 zł 

a) wydatki bieżące o kwotę 9.450 zł tj. do kwoty 550 zł 

dziale 921 rozdział 92195 § 4210 o kwotę 5.550 zł tj. do kwoty 29.200 zł 

a) wydatki bieżące o kwotę 5.550 zł tj. do kwoty 29.200 zł 

dziale 921 razem o kwotę 15.000 zł, tj. do kwoty 1.427.226 zł 

7) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2016” 

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 6.000 zł w tym: 

I. w dziale 852 Pomoc społeczna 

a) w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej: 

- dodaje się pkt 1 pn. „Izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Słupcy ” o kwotę 6.000 zł tj. do kwoty 18.000 zł, 

B. w pkt 2. Zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 39.904 zł w tym: 

I. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 
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a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

- pkt 1 pn. „Wykup gruntów pod ulice i drogi” zwieksza się o kwotę 54.000 zł tj. do kwoty 294.000 zł, 

II. w dziale 750 Administracja publiczna 

a) w rozdziale75023 Urzędy gmin: 

- pkt 2 pn. „ Zakup systemu Beckup” zmniejsza się o kwotę 14.096 zł tj. do kwoty 5.904 zł, 

C. pkt 3 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” - Miejski Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej w Słupcy o kwotę 70.000 zł tj. do kwoty 110.000 zł". 

8) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2016” otrzymuje nowe brzmienie w treści 

załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, 

9) w załączniku Nr 5 „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych” w jednostkach należących do sektora finansów publicznych wprowadza się 

nastepujące zmiany: 

- w poz. 1 rozdział 92109 Miejski Dom Kultury zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 7.500 zł 

 tj. do kwoty 682.500 zł, 

- w poz. 2 rozdział 92116 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zwiększa się dotację podmiotową 

o kwotę 3.500 zł tj. do kwoty 402.300 zł, 

- w poz. 3 rozdział 92118 Muzeum Regionalne zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 4.000 zł tj. do 

kwoty 232.100 zł, 

- w poz.4 rozdział 70005 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się dotację celową 

o kwotę 70.000 zł tj. do kwoty 110.000 zł, 

- dodaje się poz. 8 rozdział 80104 Gmina Witkowo dotacja celowa w kwocie 1.800 zł, 

10) załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, 

11) w załączniku Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok” wprowadza się 

nastepujące zmiany: 

- w poz. 1 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy zwiększa się dotację z budżetu o kwotę 

70.000 zł tj. do kwoty 110.000 zł, 

Ogółem przychody 18.795.555 zł, 

Ogółem rozchody 18.795.555 zł. 

12) załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok” otrzymuje nowe 

brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Andrzej Szymkowiak  
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