
UCHWAŁA NR XXVIII/180/12
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2012 rok i zmiany uchwały 
Nr XXV/161/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zmiany 

budżetu gminy Trzcianka na 2012 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska 
Trzcianki uchwala, co następuje: 

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XIX/137/11 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 
30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcianka na 2012 r. 
i zmienionym zarządzeniem Nr 11/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 stycznia 2012 r., 
zarządzeniem Nr 23/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 lutego 2012 r., uchwałą Nr 
XXII/151/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 marca 2012 r., zarządzeniem Nr 31/12 
Burmistrza Trzcianki z dnia 23 marca 2012 r., zarządzeniem Nr 56/12 Burmistrza 
Trzcianki z dnia 20 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XXV/161/12 Rady Miejskiej Trzcianki 
z dnia 7 maja 2012 r., zarządzeniem Nr 66/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 maja 2012 r., 
zarządzeniem Nr 84/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 maja 2012 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) zmniejsza się dochody o kwotę 300.691 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 63.338.712 zł, z tego: 
a) dochody bieżące w kwocie 60.848.613 zł; 
b) dochody majątkowe w kwocie 2.490.099 zł. 

- Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku 
nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 32.541 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
Plan wydatków po zmianie wynosi 61.670.352 zł, z tego: 
a) wydatki bieżące w kwocie 57.292.700 zł; 
b) wydatki majątkowe w kwocie 4.377.652 zł, w tym zmniejsza się rezerwę na wydatki 

inwestycyjne o kwotę 178.675 zł i ustala się na kwotę 239.325 zł. 
- Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku 
nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków związanych 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 
odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej 
uchwały; 
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4) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot 
dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku 
nr 4 do niniejszej uchwały; 

5) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje 
brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 

6) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu wydawania 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizacje zadań 
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i w Programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie, jak 
w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 

7) nadwyżka budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 268.150 zł i po zmianie wynosi 
1.668.360 zł; 

8) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej dotyczący planu przychodów i rozchodów 
budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały, w tym: 
a) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 268.150 zł i po zmianie 

wynoszą 3.443.340 zł, z tego: 
- przychody budżetu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 2.381.886 zł; 
- nadwyżka z lat ubiegłych 1.061.454 zł; 

9) zmniejsza się rezerwę na wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową 
z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 88.000 zł i ustala się na kwotę 61.303 zł; 

10) rozwiązuje się rezerwę na dotacje na organizację wypoczynku letniego dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w kwocie 5.445 zł i ustala się 
w wysokości 14.555 zł; 

11) rozwiązuje się rezerwę na pomoc finansową dla gminy Piła na zakup usług 
w zakresie działań profilaktycznych dla osób nietrzeźwych w wysokości 40.000 zł; 

12) zwiększa się rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego o kwotę 56.000 zł i ustala się na kwotę 147.000 zł; 

13) rozwiązuje się rezerwę na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko - 
Trzcianeckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w wysokości 12.000 zł; 

14) rozwiązuje się rezerwę na promocję gminy poprzez kulturę w porozumieniu 
z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim w wysokości 5.000 zł. 
§ 2. W uchwale Nr XXV/161/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 maja 2012 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 dodaje się punkt 7 w brzmieniu: 

- "7) zmniejsza się rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego o kwotę 56.000 zł i ustala się na kwotę 91.000 zł oraz zmniejsza się 
rezerwę na wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu 
udzielonych poręczeń o kwotę 20.250 zł i ustala się na kwotę 149.303 zł"; 
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2) załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/161/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 maja 
2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2012 rok otrzymuje brzmienie, 
jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki. 
§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. 
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