Uchwała Nr XXXIII\292\09
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów 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:

186 299,00 zł

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

438 985,00 zł

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

1 388 822,00 zł

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

1 641 508,00 zł

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

57 448 917,00 zł

- wydatki

63 883 037,00 zł

1. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r. zawiera załącznik nr 2.
3. Dotacje podmiotowe 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
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Zwiększenia i zmniejszenia dochodów odpowiednio w kwotach: 186.299,- zł. i 438.985,- zł. wynikają z:
- wpływu srodków z funduszu prewencyjnego PZU (1.300,- zł.) dla ZS w Ciechowie, wpływu środków na drugą
część realizacji programu "Kontrakt Twoją szansą" (107.260,- zł.) i wpływu środków z rezerwy części oświatowej
subwencji
(71.240,zł.).
- dokonanych korekt związanych ze zmianą paragrafów wpływów środków do budżetu (6.499,- zł.) i wycofaniem
przyjętego jako dochód zwrotu wydatków w zakresie dofinansownia prac społecznie-użytecznych (21.216,- zł.).
Ponadto w związku z rostrzygnięciem przetargów i otrzymaniem ostatecznej informacji o dofinansowaniu
inwestycji z zakresu dróg transpdortu rolnego z TFOGR we Wrocławiu dokonano zmniejszenia strony dochodów w
kwotach
329.407,zł.
i
81.863,zł.
Zwiększenia i zmniejszenia wydatków odpowiednio w kwotach: 1.388.822,- zł. i 1.641.508,- zł. wynikaja z korekt
zadań inwestycyjnych i bieżących oraz wprowadzenia po stronie wydatków zwiększeń wynikajacych z
wprowadzonych
dochodów
"Kontrakt
Twoją
szansą".
Powyższe zmiany nie mają wpływu na wielkość wcześniej ustalonego deficytu budżetu gminy.
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