Uchwała Nr XXIX\254\09
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 25 marca 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:

1 115 927,00 zł

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

751 233,00 zł

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

1 498 692,00 zł

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

1 134 000,00 zł

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

56 360 748,00 zł

- wydatki

62 794 868,00 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 wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r. zawiera załącznik nr 3.
4. Zadania inwestycyjne w 2009r. zawiera załącznik nr 4.
5. 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 5.
6. 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 6.
§6
Deficyt budżetu Gminy Środa Śląska wynosi:

6 434 120,00 zł
§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Zwiększenia i zmniejszenia dochodów w łacznej kwocie odpowiednio: 1.115.927,- zł. i 751.233,- zł. i wydatków
w łącznej kwocie odpowiednio: 1.498.692,- zł. i 1.134.000,- zł. wynika z dokonanych korekt w zakresie zadań
inwestycyjnych w związku z założeniami pozyskania środków z pomocy finansowej na budowę dróg transportu
rolnego (Gmina Kostomłoty - podpisane porozumienia), pozyskania dofinansowania z budżetu państwa na
realizację odbudowy spalonego budynku z mieszkaniami socjalnymi i budowę Lokalnego Centrum Kulturalnego w
Bukówku oraz innych korekt zadań inwestycyjnych w związku z rostrzygnięciami przetargów na ich realizację.
W wyniku dokonanych zmian zmniejsza sie deficyt budżetowy do kwoty 6.434.120,- zł. Zgodnie z załacznikiem
nr
2
do
uchwały
źródłęm
finansownia
deficytu
są
przychody
pochodzące:
z
pożyczek
z
WFOŚiGW
we
Wrocławiu
w
kwocie
556.000,zł.,
z
sprzedaży
papierów
wartościowych
w
kwocie
4.200.000,zł.,
- z rozliczeń z lat ubiegłych "wolne srodki" w kwocie 3.527.704,- zł. (korekta w związku z zamknięciem roku
budżetowego
2008),
pomniejszone
o
rozchody
na:
wykup
papierów
wartościowych
w
kwocie
1.350.000,zł.,
- spłąty rat kapitałowych pożyczek w kwocie 499.584,- zł.
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