UCHWAŁA NR XLII/647/VI/2012
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie

zmian w budŜecie Miasta Poznania na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z poźniejszymi zmianami), 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poźniejszymi zmianami), art. 85 ustawy
z dnia 13 października 1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację
publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z poźniejszymi zmianami), art. 91, 211, 212, 214, 215,
219, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poźniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXV/341/VI/2012 z 24 stycznia 2012 r. w sprawie budŜetu Miasta Poznania
na 2012 r. zmienionej zarządzeniem Nr 117/2012/P z 17 lutego 2012 r., uchwałą Nr
XXVII/362/2012/P Rady Miasta Poznania z 28 lutego 2012 r., zarządzeniem Nr 146/2012/P
Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 lutego 2012 r., uchwałą Nr XXVIII/386/VI/2012 Rady
Miasta Poznania z dnia 20 marca 2012 r., zarządzeniem Nr 197/2012/P Prezydenta Miasta
Poznania z dnia 328 marca 2012 r. , zarządzeniem Nr 271/2012/P z 25 kwietnia 2012 r.,
zarządzeniem Nr 315/20012/P Prezydenta Miasta Poznania z 15 maja 2012 r., uchwałą Nr
XXXII/489/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 5 czerwca 2012 r., zarządzeniem Nr
465/2012/P

Prezydenta

Miasta

Poznania

z

29

czerwca

2012

r.,

uchwałą

Nr

XXXV/513/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr
541/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 lipca 2012 r. oraz zarządzeniem nr
602/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2012 r., uchwałą Nr
XXXVII/560/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 25 września 2012 r., uchwałą Nr

XXXIX/586/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2012 r., zarządzeniem Nr
694/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 października 2012 r., zarządzeniem Nr
736/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 października 2012 r., zarządzeniem Nr
774/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z 20 listopada 2012 r., zarządzeniem 805/2012/P
Prezydenta Miasta Poznania z 30 listopada 2012 r., zarządzeniem 806/2012/P Prezydenta
Miasta Poznania z 30 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
" § 1 Ustala się dochody budŜetu na 2012 rok w wysokości 2.813.499.497,00 zł
z tego:
1) dochody gminy 2.143.292.828,00 zł, z tego:
a) dochody bieŜące 1.860.736.035,00 zł,
b) dochody majątkowe 282.556.793,00 zł;
2) dochody powiatu 670.206.669,00 zł, z tego:
a) dochody bieŜące 591.874.193,00 zł,
b) dochody majątkowe 78.332.476,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.".
2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
" § 2 Ustala się wydatki budŜetu na 2012 rok w wysokości 3.030.050.045,00 zł,
z tego:
1) wydatki gminy 2.266.136.121,00 zł,
z tego:
a) wydatki bieŜące 1.726.370.069,00 zł,
b) wydatki majątkowe 539.766.052,00 zł;
2) wydatki powiatu 763.913.924,00 zł,
z tego:
a) wydatki bieŜące 596.454.236,00 zł;
b) wydatki majątkowe 167.459.688,00 zł
zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4.".
3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
"Wydatki jednostek pomocniczych Miasta przedstawione są w załączniku nr 5.".
4. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:
"Deficyt Miasta Poznania w wysokości 216.550.548,00 zł zostanie sfinansowany
przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek.".
5. § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budŜetu w wysokości 423.710.902,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.".
6. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:
"Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budŜetu w wysokości 207.160.354,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.".
7. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:
"Tworzy się rezerwy:
1) rezerwę ogólną w wysokości 631.824,00 zł;
2) rezerwy celowe w wysokości 7.149.865,00 zł, z tego:
a) zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.461.310,00 zł,
b) wydatki bieŜące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu
art. 2 ustawy o systemie oświaty w wysokości 2.421.027,00 zł,
c) przygotowanie, realizację oraz trwałość zadań wnioskowanych o dofinansowanie
z funduszy UE w wysokości w wysokości 1.181.739,00 zł;
d) samorządy pomocnicze w wysokości 43.989,00 zł;
e) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 45.542,00 zł;
f) rozwój systemu pieczy zastępczej w wysokości 249.828,00 zł;
g) program opieki nad dziećmi do lat 3 w wysokości 746.430,00 zł."
8. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:
"Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budŜetu Miasta Poznania
zgodnie z załącznikiem nr 7.".
9. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:
"Ustala się plany:
1) samorządowych zakładów budŜetowych:
a) przychody w wysokości 267.034.883,00 zł,
b) koszty w wysokości 281.793.358,00 zł;
2) rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych:
a) dochody w wysokości 43.700.620,00 zł,
b) wydatki w wysokości 43.718.447,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8."
10. § 12 otrzymuje następujące brzmienie:
"Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na
finansowanie inwestycji dla samorządowych zakładów budŜetowych zgodnie z załącznikiem
nr 9.".

11. § 14 otrzymuje następujące brzmienie:
"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek w kwocie
584.600.000,00 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu w wysokości
200 000 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 216.550.548,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów w wysokości 168.049.452,00 zł.".

§2

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§4

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

