Uchwała Nr XXVIII\244\09
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 25 lutego 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochdów i wydatków
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami);

Rada Miejska w Środzie Ślaskiej uchwala, co następuje;
§1
Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę:

1 461 562,00 zł

§2
Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę:

893 706,00 zł

§3
Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę:

5 008 158,00 zł

§4
Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę:

912 596,00 zł

§5
Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1-4 wynosi:
- dochody

55 969 296,00 zł

- wydatki

62 403 416,00 zł

1. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.
2. Przychody i rozchody budżetu na 2009r. zawiera załącznik nr 2.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2009r. zawiera załącznik nr 3.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r. zawiera załącznik nr 4.
5. Zadania inwestycyjne w 2009r. zawiera załącznik nr 5.
6. Limity wydatków na WPI, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2
i 3, oraz zadania wynikajace z kontraktów wojewódzkich zawartychh między RM a samorządem województwa
zawiera załącznik nr 6.
7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części
związanej z realizacją zadań j.s.t. zawiera załącznik nr 7.
§6
Deficyt budżetu Gminy Środa Śląska wynosi:

6 434 122,00 zł
§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 1.461.562,- zł. wynika z podpisanej umowy między gminą a zarządem
województwa dolnośląskiego, udzielającym gminie pomocy finansowej w ramach programu "Mała odnowa wsi" na
zakup stroji dla zespołu ludowego "Kulinianie" , zwrotem poniesionych nakładów w ramach dofinansowania
ZPORR 2004-2006 - Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Rakoszycach oraz korektą dochodów z tytułu
sprzedaży
mienia.
Zmniejszenia dochodów w łacznej kwocie 893.706,- zł. wynika z informacji Ministra Finansów dotyczącej kwoty
ostatecznej subwencji ogólnej na 2009 rok - część oświatowa, która zmniejsza się o 380.091,- zł. oraz korekty
dofinansowania w ramach RPO -Budowa świetlicy w Wojczycach - zmniejszenie o 126.115,- zł. i korekty
dofinansowania
związanego
z
realizacją
"Schetynówki"
o
kwotę
387.500,zł.
Zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 5.008.158,- zł. i zmniejszenia w łącznej kwocie 912.596,- zł. wynikają
z prowadzenia nowego zadania "Zakup gruntów na cele inwestycyjne" w kwocie 3.980.000,- zł. oraz korekt zadań
bieżacych
i
inwestycyjnych
w
planie
budżetu.
W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetowy do kwoty 6.434.122,- zł. Zgodnie z załącznikiem
nr
2
do
uchwały
źródłem
finansowania
deficytu
są
przychody
pochodzące:
pożyczek
z
WFOŚiGW
we
Wrocławiu
w
kwocie
556.000,zł.
sprzedaży
papierów
wartościowych
w
kwocie
4.200.000,-zł.
z
rozliczeń
z
lat
ubiegłych
"wolne
środki"
w
kwocie
3.527.706,zł.
pomniejszone
o
rozchody
na:
wykup
papierów
wartościowych
w
kwocie
1.350.000,zł.
spłaty
rat
kapitałowych
pożyczek
w
kwocie
499.584,zł.
Ponadto w załaczniku nr 3 dokonano korekt nieprawidłowości wskazanych w piśmie WIAS -0105-35/2009 z dnia
9 lutego br. a dotyczących Uchwały Nr XXVI/218/08 RG w Środzie Sląskiej z dnia 30 grudnia 2008 r.
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