
UCHWAŁA NR LI/336/13
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska 
Trzcianki uchwala co następuje: 

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XXXVI/241/12 Rady Miejskiej Trzcianki 
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok 
i zmienionym zarządzeniem Nr 6/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2013 r., 
zarządzeniem Nr 21/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 lutego 2013 r., zarządzeniem 
Nr 35/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 marca 2013 r., uchwałą Nr XLI/271/13 Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r., zarządzeniem Nr 41/13 Burmistrza Trzcianki 
z dnia 14 marca 2013 r., uchwałą Nr XLIV/285/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 
25 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr 61/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 kwietnia 
2013 r., uchwałą Nr XLV/295/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 maja 2013 r., 
zarządzeniem Nr 91/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 czerwca 2013 r., uchwałą 
Nr XLVI/312/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 czerwca 2013 r., zarządzeniem 
Nr 112/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XLIX/326/13 
Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 lipca 2013 r., zarządzeniem Nr 132/13 Burmistrza 
Trzcianki z dnia 31 lipca 2013 r., uchwałą Nr L/333/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 
8 sierpnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) zwiększa się dochody o kwotę 1.162.474,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 73.100.977,00 zł, z tego: 
a) dochody bieżące w kwocie 70.707.588,00 zł; 
b) dochody majątkowe w kwocie 2.393.389,00 zł. 

- Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienia, jak w załączniku 
nr 1 do niniejszej uchwały.

2) zwiększa się wydatki o kwotę 1.162.474,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 70.503.733,00 zł, z tego: 
a) wydatki bieżące w kwocie 67.736.027,00 zł; 
b) wydatki majątkowe w kwocie 2.767.706,00 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 wydatków na realizację zadań 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 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 na 5 do uchwały; 

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

7) zmniejsza się o kwotę 8.096,00 zł rezerwę celową na zakup sprzętu 
przeciwpożarowego i odzieży ochronnej dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
i ustala się na kwotę 21.904,00 zł; 

8) zmniejsza się o kwotę 239.360,00 zł rezerwę na wydatki przypadające do spłaty, 
zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń i ustala się na kwotę 
26.345,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki. 
§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.
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