UCHWAŁA NR LXII/961/VI/2014
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie

zmian w budŜecie Miasta Poznania na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2

pkt 4, 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art.
91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze
zm.), art. 91, 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się,
co następuje:

§1

W uchwale Nr LXI/954/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie
budŜetu na 2014 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 13/2014/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 13 stycznia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
" § 2 Ustala się planowane wydatki budŜetu na 2014 rok w kwocie 2.835.087.785,00 zł,
z tego:
1) wydatki gminy 2.079.102.103,00 zł;
z tego:
a) wydatki bieŜące 1.687.127.097,00 zł,
b) wydatki majątkowe 391.975.006,00 zł;
2) wydatki powiatu 755.985.682,00 zł,
z tego:
a) wydatki bieŜące 578.554.953,00 zł;

b) wydatki majątkowe 177.430.729,00 zł
zgodnie z załącznikami nr 1,2,3".
2. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 8 Planowaną nadwyŜkę budŜetu w kwocie 32.689.406,00 zł przeznacza się na spłatę rat
zaciągniętych

kredytów,

poŜyczek

oraz

wykup

papierów

wartościowych

zgodnie

z załącznikiem nr 4.".
3. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:
" § 11 Tworzy się:
1) rezerwę ogólną w wysokości 4.138.702,00 zł;
2) rezerwy celowe w wysokości 63.965.371,00 zł,
z tego na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
7.000.000,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.
2 ustawy o systemie oświaty w wysokości 26.373.237,00 zł,
c) projekty termorenowacyjne w oświacie w wysokości 2.550.000,00 zł,
d)

przygotowanie,

realizację

oraz

trwałość

projektów,

w

szczególności

wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE w wysokości 6.076.830,00 zł,
e) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.500.000,00 zł,
f) jednostki pomocnicze - osiedla w wysokości 2.060.319,00 zł,
g) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 304.985,00 zł,
h) wydatki związanie z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta
w wysokości 14.000.000,00 zł,
i) budŜet obywatelski w wysokości 300.000,00 zł,
j) rozwój systemu pieczy zastępczej w wysokości 500.000,00 zł,
k) konserwację zabytków miejskich w wysokości 300.000,00 zł,
l) program budowy peryferyjnych chodników i ścieŜek rowerowych w wysokości
1.000.000,00 zł.".
4. § 14 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 14 Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych
na

finansowanie

inwestycji

z załącznikiem nr 5.".

dla

samorządowych

zakładów

budŜetowych

zgodnie

§2

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§4

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

