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UCHWAŁA NR LX/430/14
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

zdnia2l maja20l4r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 zpóżn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239,
art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

1. W Uchwale Nr Uli/371/13 Rady Miejskiej wMosinie zdnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2014, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LV111/404/14 z dnia 27 marca
2014 r. iNr LIX/416/14 zdnia 29 kwietnia 2014 r. oraz zarządzeniem nr 00501.533.2014 Burmistrza Gminy
Mosina z dnia 29 stycznia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W I ust. I i 2 otrzymują brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na rok 2014w lącznej kwocie 94.931410,22 zł

w tym:

1) dochody_bieżące_w_kwocie 79.464.942,45 zł

2) dochody_majątkowe_w_kwocie 15.466.467.77 zł

- zgodnie_z_załącznikiem_nr_I_do_uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1. obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 6.383.088,89 zł
zleconych ustawami w wysokości — zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między 566.400,00 zł
jednostkami samorządu terytorialnego — zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 5.571.917,96 zł
środków_europejskich,_o_których_mowa w_art._5_ust._I_pkt_2_i_3

2) w 2 ust. I i ust. 2 otrzymują brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie — zgodnie z załącznikiem nr 2 92.616.202,31 zł
do uchwały

W tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 71.017.325,86 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 21.598.876,45 zł

— zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały.

2. Wydatki,_o_których_mowa_w_ust._1,_obejmują w_szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 6.383.088,89 zł
w_wysokości — zgodnie_z_załącznikiem_nr 4_do_uchwały

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 2.322.613,26 zł
terytorialnego — zgodnie_z_załącznikiem_nr 5_do_uchwały

3)_wynagrodzenia_i_składki_od_nich_naliczane 32.781.330,64 zł

4) wydatki ztytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 441.523,34 zł

5) wydatki na obsługę długu 1.700.000,00 zł

6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dlajednostek sektora finansów publicznych 8.363.052,26 zł
i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe
i_przedmiotowe — zgodnie_z_zalącznikiem_nr 6_do_uchwały

7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9.885.306,11 zł

3) 5 otrzymuje brzmienie:
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„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.785.892,09 zł — zgodnie z załącznikiem
nr 3 do uchwały”.

4) 9 otrzymuje brzmienie:

‚„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina — zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2014.
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Uzasadnienie

1. Dochody:

- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 25.640,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zryczałtowane
diety członków komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego — zawiadomienie Krajowego
Biura Wyborczego z dnia 15 maja 2014 r. Nr DPZ-980-8114.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 25.640,00 zł.

2. Wydatki:

- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
zwiększa się o kwotę 25.640,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zryczałtowane diety członków
komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego — zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego
z dnia 15 maja 2014 r. Nr DPZ-980-8/l4.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa — dokonuje się przeniesień wydatków
bieżących między rozdziałami 75412, 75404, i 75405 w łącznej kwocie 30.000,00 zł, z czego kwota 25.000,00 zł
zostanie przeznaczona na pehiienie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie gminy Mosina, natomiast
kwota 5.000,00 zł ma być przeznaczona na rozbudowę i modernizację sieci telefonicznej w Komisariacie Policji
w Mosinie. O przekazanie środków wystąpił Komendant Komisariatu Policji w Mosinie;

- Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 225,00 zi — zmiana planu
Sołectwa Rogalinek w zakresie środków przydzielonych do dyspozycji jednostki pomocniczej - zgodnie
z załącznikiem nr 10 do uchwały;

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 124.775,00 zi, w tym:

D 125.000,00 zł — zwiększenie środków na budowę świetlicy w Krośnie - zgodnie z załącznikiem
nr 7 do uchwały,

D 225,00 zł zmniejszenie wydatków bieżących — środki przeniesione do działu 900 na wniosek Sołectwa
Rogalinek.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków Osiedla Nr 5 i Sołectwa Rogalinek między
paragrafami, zgodnie ze złożonymi wnioskami i zapisami w załączniku nr 10 do uchwały.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 150.640,00 zł.

3. Przychody budżetu z tytułu wolnych środków określa się na kwotę 3.785.892,09 zł — zgodnie
z załącznikiem nr 3 do uchwały.
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