UCHWAŁA Nr XI/75 /2011
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
z dnia 7 października 2011 r.
w sprawie : zmiany budŜetu Gminy na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62
poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162
poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i Nr 167 poz.1759 z 2005r. Nr 172
poz.1441 i Nr 175 poz.1457 z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz.
327 ,Nr 138,poz.974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z
2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157,poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz.
120 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,
poz. 887 ) oraz art. 211 i art.212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r , Nr 28, poz. 146,Nr
96,poz.620 , Nr 123,poz. 835 i Nr 152,poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257,poz. 1726 )
Rada Miejska w Gorzowie Śl. uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr III/ 18/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :
W § 1- Załącznik nr 1 - Dochody budŜetu Gminy
I. zwiększa się dochody gminy o kwotę 112.550,00 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
I. Dochody majątkowe 100.000,00 zł
§
0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości
Dział
750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75095- Pozostała działalność
I. Dochody bieŜące 850,00 zł
§
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin,
pozyskane z innych źródeł

100.000,00 zł
100.000,00 zł

100.000,00 zł
850,00 zł
850,00 zł

850,00 zł

Dział

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
6.700,00 zł
Rozdz. 75108- Wybory do Sejmu i Senatu
6.700,00 zł
I. Dochody bieŜące 6.700,00 zł
§
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
6.700,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
I. Dochody bieŜące 5.000,00 zł
§
0690 - Wpływy z róŜnych opłat

5.000,00 zł
5.000,00 zł
5.000,00 zł
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II. zmniejsza się dochody gminy o kwotę 14.063,00 zł
Dział 630 - Turystyka
Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Dochody bieŜące 14.063,00 zł
§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków , o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budŜetu środków europejskich

14.063,00 zł
14.063,00 zł

14.063,00 zł

W § 2- Załącznik nr 2 - Wydatki budŜetu gminy
I. zwiększa się wydatki budŜetu gminy o kwotę 112.550,00 zł
Dział
750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75095- Pozostała działalność
a) wydatki bieŜące
850,00 zł
w tym : 1) wydatki jednostek budŜetowych 850,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 850,00 zł

850,00 zł
850,00 zł

Dział

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
6.700,00 zł
Rozdz. 75108- Wybory do Sejmu i Senatu
6.700,00 zł
6.700,00 zł
a) wydatki bieŜące
w tym :
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.700,00 zł
Dział 852 Rozdz. 85213-

Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
a) wydatki bieŜące
1.600,00 zł
w tym : 1) wydatki jednostek budŜetowych 1.600,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
1.600,00 zł
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
a) wydatki bieŜące
14.200,00 zł
w tym : 1) wydatki jednostek budŜetowych 14.200,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
14.200,00 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe
a) wydatki bieŜące
9.500,00 zł
w tym :
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe
a) wydatki bieŜące
16.400,00 zł
w tym :
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

41.700,00 zł

1.600,00 zł

14.200,00 zł

9.500,00 zł

9.500,00 zł
16.400,00 zł

16.400,00 zł
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Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
43.000,00 zł
Rozdz. 92195- Pozostała działalność
43.000,00 zł
a) wydatki majątkowe
43.000,00 zł
w tym :
1) inwestycje
43.000,00 zł
- na program finansowany z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego
43.000,00 zł
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe
a) wydatki majątkowe
w tym :
1) inwestycje

20.300,00 zł
20.300,00 zł
20.300,00 zł
20.300,00 zł

I. zmniejsza się wydatki budŜetu gminy o kwotę 14.063,00 zł
Dział 630 - Turystyka
14.063,00 zł
Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
14.063,00 zł
a) wydatki bieŜące
14.063,00 zł
w tym :
1) ) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego 14.063,00 zł
II. dokonuje się przeniesień między działami :
Dz.
750

Rozdz Wyszczególnienie
WYDATKI :
Administracja publiczna
75095 Pozostała działalność
a) wydatki bieŜące
6.000 zł
w tym :
1)wydatki jednostek budŜetowych
6.000 zł
w tym :
- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań 6.000,00 zł

700
70001

921
92109

Zmniejszenia Zwiększenia
51.000,00
51.000,00
6.000,00
6.000,00

Gospodarka mieszkaniowa
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
a) wydatki majątkowe
3.000 zł
w tym :
- dotacja celowa dla zakładu budŜetowego na
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
(Dębina )- 3.000 zł

3.000,00
3.000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
a) wydatki bieŜące
3.000,00 zł

3.000,00
3.000,00
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Dz.

Rozdz Wyszczególnienie
w tym :
1) wydatki jednostek budŜetowych 3.000,00 zł
w tym :
- dotacja dla MGOK na zadania bieŜące
(na remont świetlicy w Zdziechowicach3.000,00 zł )

801
80101

80110

854
85401

Zmniejszenia

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieŜące
25.000,00
w tym :
1)wydatki jednostek budŜetowych 25.000,00
w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
25.000,00

45.000,00
25.000,00

Gimnazja
20.000,00
a) wydatki bieŜące
w tym :
1)wydatki jednostek budŜetowych 20.000,00
w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
20.000,00

20.000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
a) wydatki bieŜące
45.000,00
w tym :
1)wydatki jednostek budŜetowych 44.000,00
w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
44.000,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.000,00

Zwiększenia

45.000,00
45.000,00

III. dokonuje się przeniesień z rezerwy ogólnej :
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Dz.
758

Rozdz Wyszczególnienie
WYDATKI :
RóŜne rozliczenia
75818 Rezerwy ogólne i celowe
a) wydatki bieŜące
w tym :
1) wydatki jednostek budŜetowych 8.000,00 zł
w tym :
- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań 8.000,00 zł

700
70001

921
92109

Zmniejszenia Zwiększenia
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00

Gospodarka mieszkaniowa
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
a) wydatki majątkowe
3.000 zł
w tym :
- dotacja celowa dla zakładu budŜetowego na
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
(Dębina 3.000 zł )

3.000,00
3.000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
a) wydatki bieŜące
w tym :
- dotacja dla MGOK na zadania bieŜące 5.000,( na remont świetlicy w Zdziechowicach5.000zł )

5.000,00
5.000,00
5.000,00

III . Stan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 51.000,00 zł
§ 2
Załącznik nr 2 a do uchwały budŜetowej na 2011 r. „ Wydatki majątkowe w 2011 r. –
wykaz inwestycji gminnych „ otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 3
Po wprowadzonych zmianach budŜet gminy wynosi :
1). Dochody
w tym :
17.294.894,00 zł
- dochody bieŜące
- dochody majątkowe
4.395.704,00 zł
2). Przychody
3). Wydatki
w tym :
- wydatki bieŜące
16.647.845,00 zł
- wydatki majątkowe
10.109.240,00 zł
4). Rozchody

21.690.598,00 zł

6.261.621,00 zł
26.757.085,00 zł

1.195.134,00 zł
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§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śl.
§ 5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Neugebauer
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