Uchwała nr X/100/07
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 28 czerwca 2007r.
w sprawie zmian budŜetu Miasta Kościana na 2007r.
Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art.165 ust. 1, 3 i 4 i art.184 ust.
1, pkt 2, 3, 4, 7 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.
2104 ze zmianami) oraz art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 z 2000 roku poz. 1071 ze zmianami) Rada Miejska
Kościana uchwala, co następuje:
§ 1 W uchwale nr IX/84/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie zmian
budŜetu Miasta Kościana na 2007 rok:
1) Dopisuje się pkt 12 w paragrafie 1 w brzmieniu:
„1. zmienia się w paragrafie 10 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
„1) Sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie 2.035.000,00 zł””
2) w załączniku nr 2 o nazwie „ Zadania inwestycyjne i majątkowe” prostuje się oczywiste omyłki
drukarskie w niŜej wymienionych zadaniach:
a) „Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w drogach” w wierszu „własne”
zamiast kwoty „ 0,00” błędnie wpisano kwotę „101.300,00”
b) „Zmiana systemu ogrzewania z cieplika na kotłownię gazową Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ul.
Wyzwolenia 24” zamiast kwoty „0,00” błędnie wpisano kwotę „650.000,00”,
c) „Zmiana systemu ogrzewania z cieplika na kotłownię gazową w Przedszkolu Samorządowym nr 1
w Kościanie, Os. Piastowskie 73 ” zamiast kwoty „0,00” błędnie wpisano kwotę „150.000,00”,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. W uchwale nr IV/28/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie
uchwalenia budŜetu Miasta Kościana na 2007r. wprowadza się następujące zmiany:
1) W paragrafie 1 zwiększa się planowane dochody budŜetu o kwotę 82.750,05 zł, tj. do kwoty
49.730.997,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budŜetu o kwotę 82.750,05 zł, tj. do
kwoty 52.411.944,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
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3) W paragrafie 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Zadania inwestycyjne i majątkowe w 2007 roku w wysokości 5.081.444,90 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 3”
4) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały, przedstawiający wykaz zadań inwestycyjnych i
majątkowych.
Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
4) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
„ W budŜecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 190.971,20 zł”.
5) Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody w kwocie 340.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 460.003,33 zł na:
a) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w wysokości 302.556,33 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana
oraz 127.447,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w
wysokości 30.000,00 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana.
6) Paragraf 7 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budŜetowych:
- przychody

13.084.857,00 zł,

- wydatki

13.030.215,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”
7) Zmienia się załącznik nr 8 przedstawiający plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych.
Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruszkiewicz

