UCHWAŁA Nr 183/XVII/11
RADY MIASTA śORY
z dnia 29.12.2011r.
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
u c h w a l a:
§1
Dokonać zmian w budŜecie miasta śory na 2011 rok poprzez zwiększenie planowanych
dochodów ogółem o kwotę 194.098,46zł, w sposób następujący:
1) Zmniejszenie planowanych dochodów budŜetu miasta śory na 2011 rok
o kwotę 42.925,82zł, w sposób następujący:
Gmina – dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych ( dochody bieŜące )
w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz.
85295 Pozostała działalność
Projekt „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
pozyskane z innych źródeł

42.925,82zł
42.925,82zł

42.925,82zł

2) Zwiększenie planowanych dochodów budŜetu miasta śory na 2011 rok
o kwotę 237.024,28zł, w sposób następujący:
Gmina – dochody własne (dochody bieŜące)
w dziale

rozdz.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych
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41.566,00zł

41.566,00zł

41.566,00zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych
Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych
przepisów

3.850,48zł
3.850,48zł
3.850,48zł

Gmina – subwencje (dochody bieŜące):
w dziale
758 RóŜne rozliczenia
rozdz.
75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budŜetu państwa

163.111,00zł
163.111,00zł
163.111,00zł

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
Środki na projekt „Nauka, praca, zabawa”
(w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków EFS)

Powiat – subwencje (dochody bieŜące):
w dziale 758 RóŜne rozliczenia
rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

1.587,80zł
1.587,80zł
1.587,80zł

26.909,00zł
26.909,00zł
26.909,00zł

§2
Dokonać zmian w budŜecie miasta śory na 2011 rok poprzez zwiększenie planowanych wydatków
budŜetu miasta śory na 2011 rok o kwotę 194.098,46zł, w sposób następujący:
1) Zmniejszenie planowanych wydatków budŜetu miasta śory na 2011 rok
o kwotę 42.925,82zł, w sposób następujący:
w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz.
85295 Pozostała działalność
Projekt „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”
Wydatki bieŜące
Wydatki jednostek budŜetowych – realizacja
statutowych zadań

42.925,82zł
42.925,82zł
42.925,82zł
42.925,82zł

2) Zwiększenie planowanych wydatków budŜetu miasta śory na 2011 rok
o kwotę 237.024,28zł, w sposób następujący:
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz.
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki majątkowe
Zadanie inwestycyjne pn.:
„Wykupy gruntów”
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231.586,00zł
231.586,00zł
231.586,00zł
231.586,00zł

w dziale
801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 Pozostała działalność
Środki na projekt „Nauka, praca, zabawa”
Wydatki bieŜące
Wydatki jednostek budŜetowych – realizacja statutowych
zadań (środki UE)
w dziale
rozdz.

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych
Wydatki bieŜące – wydatki jednostek budŜetowych
- realizacja statutowych zadań

1.587,80zł
1.587,80zł
1.587,80zł
1.587,80zł
1.587,80zł

900

3.850,48zł
3.850,48zł
3.850,48zł
3.850,48zł

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

zmniejszenia

Gmina – dotacje celowe (dochody bieŜące)
w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz.
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,
w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem
lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie
lub w nadmiernej wysokości

50,00

rozdz.

50,00

85216

Zasiłki stałe
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,
w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem
lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie
lub w nadmiernej wysokości

50,00
50,00

50,00

50,00

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

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz.
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki majątkowe
Zadanie inwestycyjne pn.:
„Wykupy gruntów”
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zwiększenia
768.414,00
768.414,00
768.414,00
768.414,00

zmniejszenia

w dziale 757
rozdz. 75702

rozdz.

75704

w dziale 801
rozdz. 80195

Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieŜące – obsługa długu

67.353,31
67.353,31
67.353,31

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego
Wydatki bieŜące – wpływy z tytułu poręczeń

67.353,31
67.353,31

Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
Środki na projekt „Nauka, praca, zabawa”
Wydatki bieŜące
Wydatki jednostek budŜetowych – realizacja
statutowych zadań (środki krajowe)
Wydatki bieŜące
Wydatki jednostek budŜetowych – realizacja
statutowych zadań

280,20
280,20
280,20
280,20

280,20
280,20
50,00

rozdz.

50,00
50.00

85216 Zasiłki stałe
Wydatki bieŜące- dotacje na zadania bieŜące
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub
w nadmiernej wysokości

50,00

50,00

768.414,00
768.414,00

768.414,00
836.097,51
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50,00
50,00
50.00

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Wydatki majątkowe
Zadanie inwestycyjne pn.:
„Rozbudowa i modernizacja krytej pływalni
wraz z budową parkingów i przebudową
ul. Wodzisławskiej”
Razem:

280,20
280,20

280,20

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Wydatki bieŜące- dotacje na zadania bieŜące
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie
lub w nadmiernej wysokości

w dziale 926
rozdz. 92601

67.353,31

836.097,51

§5
Przeznaczyć środki wykazane w § 2 pkt 2 i § 4 na realizację:
1) zadań majątkowych – wykupy gruntów (1.000.000,00zł);
2) zadań bieŜących:
- obsługę długu publicznego ( 67.353,31zł);
- zwiększenie wydatków w zakresie gospodarki odpadami (3.850,48zł);
- zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (50,00zł);
- realizacja projektu „Nauka, praca, zabawa” (1.868,00zł);
§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 „243.803.577,10” ,
zastępuje się kwotą „244.570.913,56”, w pkt a) kwotę dochodów bieŜących „193.157.262,66”,
zastępuje się kwotą „193.910.141,12”, w pkt b) kwotę dochodów majątkowych „50.646.314,44”
zastępuje się kwotą „50.660.772,44”.
2) w § 2 kwotę planowanych wydatków budŜetu miasta śory na 2011 rok „250.144.275,10”,
zastępuje się kwotą „250.911.611,56”, w pkt a) kwotę wydatków bieŜących „189.501.902,91”,
zastępuje się kwotą „190.003.864,72”, w pkt b) kwotę wydatków majątkowych „60.642.372,19”,
zastępuje się kwotą „60.907.746,84”.
3) w § 4 kwotę „ 27.804.690,00zł” zamienia się na „37.896.830,00”;
4) w § 4 lit a) otrzymuje brzmienie: „z tytułu innych operacji finansowych 10.092.140,00zł oraz
z tytułu zaciągniętych kredytów 26.463.992,00zł”;
5) w § 5 kwotę „ 21.463.992,00zł” zamienia się na „31.556.132,00zł”;
6) w § 5 lit a) kwotę „21.463.992,00” zamienia się na „31.556.132,00zł”
7) w § 7 ust. 1 kwotę „7.513.592,56zł” zamienia się na „7.446.239,25zł”.
8) w § 7 ust.2 kwotę „20.847.097,95” zamienia się na „21.207.194,89”.

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