Druk nr 263

-projekt-

Uchwała Nr XX/…/2016
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 marca 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445
ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885
ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§1
W budżecie Miasta Leszna na rok 2016 przyjętym Uchwałą Nr XV/183/2015 Rady
Miejskiej Leszna z dnia 17 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian po stronie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i nr 2 do
niniejszej uchwały.
§2
1. § 1 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 292.885.847,34 zł,
jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 200.767.633,95 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 92.118.213,39 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie
279.119.029,06 zł i dochody majątkowe w kwocie 13.766.818,28 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji
rządowej w kwocie 18.268.261,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji
rządowej w kwocie 8.710.760,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.296.168,76 zł,
jak w załączniku nr 5 do uchwały,
4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł, jak w załączniku
nr 6 do uchwały,
5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.440.843,00 zł,
jak w załączniku nr 6 do uchwały,
6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w kwocie 1.536.769,50 zł.”

2. § 2 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 302.185.847,34 zł,
jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 198.031.395,42 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 104.154.451,92 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 272.588.176,73 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 29.167.510,11 zł,
jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie
18.268.261,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie
8.710.760,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.296.168,76 zł,
jak w załączniku nr 5 do uchwały,
4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł, jak w załączniku nr
6 do uchwały,
5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.440.843,00 zł,
jak w załączniku nr 6 do uchwały,
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie
4.699.045,02 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie
200.398,00 zł.

§3
1. w Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” dokonuje się zmian – zgodnie
z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2016
rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi
na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej
uchwały.
4. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie”
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2016 rok” otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Sławomir Szczot

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/…/2016 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 marca 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2016
Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2016, których uzasadnienie
przedstawia poniżej.
I.Załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan
wydatków na 2016 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na przeniesieniu pomiędzy zadaniami miasta
i powiatu na kwotę 22.000,00 zł w celu zwiększenia planu wydatku na zadaniu
pn.: „Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 4” w związku
z rozstrzygnięciem przetargowym.
II.

Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 3 „Plan
dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2016 rok”
do uchwały budżetowej
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan
dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2016” po zmianach
dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna 120/2016 z dnia
11 lutego 2016 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami
klasyfikacji
budżetowej
w
zakresie
bieżącego
funkcjonowania
Środowiskowego Domu Samopomocy oraz w zakresie świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego.

III.

Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 4 „Plan
dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2016”
do uchwały budżetowej
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan
dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2016”
po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
nr 121/2016 z dnia 11 lutego 2016 roku polegających na zmianach pomiędzy
paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75045 o charakterze
porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z przeprowadzeniem
klasyfikacji wojskowej.

IV.

Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 5 „Plan
dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2016”
do uchwały budżetowej
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 5 „Plan
dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2016”
po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
nr 128/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku w związku z uchwałą Nr 5/407/2016
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 marca
2016 roku, Prezydent Miasta Leszna dokonuje zmian w budżecie polegających
na zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90013 po stronie dochodów i wydatków
o kwotę 430.160,50 zł na zadanie realizowane na podstawie porozumień
jednostkami
samorządu
terytorialnego
z
przeznaczeniem
między
na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

V.

Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2
„Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. Załączniku polegają na:
1. zwiększeniu o kwotę 22.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja dachu
w Przedszkolu Miejskim nr 4”,
2. zmniejszeniu o kwotę 22.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja budynku
Bursy Międzyszkolnej nr 1”.

Opracował:
Wydział Budżetu

