UCHWAŁA Nr 38/V/11
RADY MIASTA śORY
z dnia 24.02.2011r.
w sprawie: zmian w budŜecie miasta śory na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

RADA MIASTA
uc h w a l a:
§1
Dokonać zmian w budŜecie miasta śory na 2011 rok poprzez zwiększenie planowanych dochodów
budŜetu miasta śory na 2011 rok o kwotę 135.372,08zł, w sposób następujący:
Gmina – dochody własne (dochody bieŜące)
w dziale
801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Inne dochody naleŜne na podstawie odrębnych przepisów

7.962,50zł
7.962,50zł
7.962,50zł

Gmina – Dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych ( dochody bieŜące )
w dziale
801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 Pozostała działalność
Program Operacyjny Kapitał Ludzki-projekt
„Moja pasja – moja przyszłość”
- środki UE
- środki krajowe

117.711,58zł
117.711,58zł
117.711,58zł
100.054,84zł
17.656,74zł

Gmina – Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych (dochody majątkowe)
w dziale
801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 Pozostała działalność
Program Operacyjny Kapitał Ludzki-projekt
„Moja pasja – moja przyszłość”
- środki UE
- środki krajowe
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9.698,00zł
9.698,00zł
9.698,00zł
8.243,30zł
1.454,70zł

§2
Dokonać zmian w budŜecie miasta śory na 2011 rok poprzez zwiększenie planowanych
wydatków ogółem o kwotę 135.372,08zł, w sposób następujący:
w dziale
801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Wydatki bieŜące – wydatki jednostek budŜetowych
- realizacja statutowych zadań ( ZSS)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki-projekt
„Moja pasja – moja przyszłość” (G Nr 4)
Wydatki bieŜące – wydatki jednostek budŜetowych
w tym:
realizacja statutowych zadań
- środki UE
- środki krajowe

135.372,08zł
7.962,50zł
7.962,50zł
7.962,50zł

127.409,58zł
117.711,58zł
31.532,53zł
26.802,65zł
4.729,88zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- środki UE
- środki krajowe

86.179,05zł
73.252,19zł
12.926,86zł

Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)
- środki UE
- środki krajowe

9.698,00zł
8.243,30zł
1.454,70zł

§3
Dokonać przeniesień prognozowanych dochodów na 2011r., w sposób następujący:
zwiększenia

zmniejszenia

Gmina – Dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ( dochody bieŜące )
w dziale
801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 Pozostała działalność
Program Operacyjny Kapitał Ludzki-projekt
„Nauka, praca, zabawa”
- środki UE

5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00

Gmina – Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych (dochody majątkowe)
w dziale
801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 Pozostała działalność
Program Operacyjny Kapitał Ludzki-projekt
„Nauka, praca, zabawa”
- środki UE
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5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00

§4
Dokonać przeniesień planowanych wydatków budŜetowych na 2011 rok, w sposób następujący:

w dziale
801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 Pozostała działalność
Program Operacyjny Kapitał Ludzki-projekt
„Nauka, praca, zabawa” (ZSP Nr 7)
Wydatki bieŜące -wydatki jednostek
budŜetowych
- realizacja statutowych zadań
- środki UE
- środki krajowe
Wydatki majątkowe
- zakupy inwestycyjne
- środki UE
- środki krajowe

zwiększenia
6.000,00
6.000,00
6.000,00

zmniejszenia
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
5.100,00
900,00

6.000,00
5.100,00
900,00

§5
Przeznaczyć środki wykazane w § 2 i § 4 na:
1) realizację wydatków majątkowych – zakupów inwestycyjnych
- G 4 - zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn.: „Moja pasja- moja przyszłość”
(9.698,00zł);
- ZSP Nr 7 – zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn.: „Nauka, praca, zabawa”
(6.000,00zł);
2) realizację zadań bieŜących:
- projekt „Moja pasja – moja przyszłość” (117.711,58zł );
-darowizna dla ZSS na finansowanie doŜywiania uczniów w ramach programu Pajacyk (7.962,50zł);

§6
W uchwale budŜetowej miasta śory na 2011 rok Nr32/IV/11 Rady Miasta śory z dnia 13 stycznia
2011r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 kwotę planowanych dochodów budŜetu miasta śory na 2011 rok „278.291.331,04”,
zastępuje się kwotą „278.426.703,12”, w pkt a) kwotę dochodów bieŜących „190.206.226,04”,
zastępuje się
kwotą
„190.326.800,12”, w pkt b) kwotę dochodów majątkowych
„88.085.105,00” zastępuje się kwotą „88.099.903,00”,
2) w §
2
kwotę
planowanych wydatków
budŜetu miasta śory na 2011 rok
„279.371.722,08” zastępuje się kwotą „279.507.094,16” , w pkt a) kwotę wydatków
bieŜących „182.003.319,65”, zastępuję się kwotą „182.122.993,73”, w pkt b) kwotę
wydatków majątkowych „97.368.402,43” zastępuje się kwotą „97.384.100,43”.
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3) W tabeli Nr 1 „Planowane dochody budŜetu miasta śory na 2011 rok” w pozycji „Dochody
bieŜące – gmina, dochody własne” zapis w dziale 926 otrzymuje brzmienie „ Kultura
fizyczna”.
4) W tabeli Nr 2 „Planowane wydatki budŜetu miasta śory na 2011 rok” zapis w dziale 926
otrzymuje brzmienie „Kultura fizyczna”, zapis w rozdz. 92605 otrzymuje brzmienie „Zadania
w zakresie kultury fizycznej”.

§7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§8
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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