UCHWAŁA Nr XIII /84/ 2011
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
z dnia 14 grudnia 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 i Nr 217, poz.1281) 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 z 2011r Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183)
Rada Miejska w Gorzowie Śląskim 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 285.600,00 zł
Dział
700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
I. Dochody majątkowe 111.000,00 zł
§
0760- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności
§
0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75095- Pozostała działalność
I. Dochody bieŜące
15.000,00 zł
§
0970- Wpływy z róŜnych dochodów

Dział

111.000,00 zł
111.000,00 zł

500,00 zł
110.500,00 zł
15.000,00 zł
15.000,00 zł
15.000,00 zł

756

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
129.100,00 zł
Rozdz. 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
10.800,00 zł
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I. Dochody bieŜące
§

0320

§

0340

-

10.800,00 zł

Podatek rolny

3.800,00 zł

Podatek od środków transportowych

7.000,00 zł

Rozdz. 75616 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
45.300,00 zł
I. Dochody bieŜące
45.300,00 zł
§
0310 - Podatek od nieruchomości
40.000,00 zł
§
0330 - Podatek leśny
1.000,00 zł
§
0340 - Podatek od środków transportowych
3.000,00 zł
§
0430 - Wpływy z opłaty targowej
1.300,00 zł
Rozdz. 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
I. Dochody bieŜące 73.000,00 zł
§
0460- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
§
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw ( opłata adiacencka )
Dział 801
- Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
I. Dochody bieŜące 5.000,00 zł
§
0970 - Wpływy z róŜnych dochodów

73.000,00 zł
30.000,00 zł

43.000,00 zł
5.000,00 zł
5.000,00 zł
5.000,00 zł

Dział 900
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
24.000,00 zł
Rozdz. 90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
24.000,00 zł
I. Dochody bieŜące 24.000,00 zł
§
0690 - Wpływy z róŜnych opłat
24.000,00 zł
Dział 926 - Kultura fizyczna
1.500,00 zł
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe
1.500,00 zł
I. Dochody bieŜące 1.500,00 zł
§
0750 - Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
1.500,00 zł
II. zmniejsza się dochody gminy o kwotę 38.753,00 zł
Dział 600 - Transport i łączność
18.940,00 zł
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
18.940,00 zł
I. Dochody majątkowe 18.940,00 zł
§
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
18.940,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

19.813,00 zł
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§

2030 -

Rozdz. 85216 §

2030 -

Rozdz. 85295 §

2030 -

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
440,00 zł
I. Dochody bieŜące
440,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin
440,00 zł
Zasiłki stałe
7.373,00 zł
I. Dochody bieŜące
7.373,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gminy
7.373,00 zł
Pozostała działalność
12.000,00 zł
I. Dochody bieŜące 12.000,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin
12.000,00 zł
W § 2- Załącznik nr 2 - Wydatki budŜetu gminy

I. zwiększa się wydatki budŜetu gminy o kwotę
285.600,00 zł
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
270.600,00 zł
270.000,00 zł
Rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
a) wydatki majątkowe
270.000,00 zł
w tym :
1) inwestycje
270.000,00 zł
w tym :
- 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 270.000,00 zł
Rozdz. 01030- Izby rolnicze
600,00 zł
a) wydatki bieŜące
600,00 zł
w tym :
1) wydatki jednostek budŜetowych 600,00zł
w tym :
- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań
600,00 zł
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a) wydatki bieŜące
10.000,00 zł
w tym :
1) wydatki jednostek budŜetowych 10.000,00zł
w tym :
- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań
10.000,00 zł
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
a) wydatki bieŜące
5.000,00 zł
w tym :
- dotacja dla MGOK na zadania bieŜące 5.000,00 zł

10.000,00 zł
10.000,00 zł

5.000,00 zł
5.000,00 zł
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II. zmniejsza się wydatki budŜetu gminy o kwotę 38.753,00 zł
Dział
600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
a) wydatki majątkowe
18.940,00 zł
w tym : inwestycje
18.940,00 zł

18.940,00 zł
18.940,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna
19.813,00 zł
Rozdz. 85213 - 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
440,00 zł
a) wydatki bieŜące
440,00 zł
w tym : 1) wydatki jednostek budŜetowych
440,00 zł
w tym :
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 440,00 zł
Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe
7.373,00 zł
a) wydatki bieŜące
7.373,00 zł
w tym :
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.373,00 zł
Rozdz. 85295- Pozostała działalność
12.000,00 zł
a) wydatki bieŜące
12.000,00 zł
w tym :
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00 zł
III. dokonuje się przeniesień wydatków :
Dz. Rozdz Wyszczególnienie
WYDATKI :
010
Rolnictwo i łowiectwo
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
a) wydatki majątkowe
80.000,00
w tym :
1) inwestycje
80.000,00
w tym :
- 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 80.000,00
400
40095

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Pozostała działalność
a) wydatki majątkowe
1.000,00
w tym:
1) inwestycje
1.000,00
w tym :
- 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 1.000,00

Zmniejszenia Zwiększenia
197.000,00
197.000,00
80.000,00

1.000,00
1.000,00

4

600
60016

750
75095

757
75702

801
80104

853
85311

900
90095

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym :
a) wydatki bieŜące
w tym :
1) wydatki jednostek budŜetowych 3.000,00zł
w tym :
- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań
3.000,00 zł
b) wydatki majątkowe, w tym : inwestycje :
- przebudowa ulic Kluczborska, Kościelna,
Rynek, Byczyńska, Mała wraz z wymianą
kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w
Gorzowie Śl.
-przebudowa ulic : Karola Miarki, Piłsudskiego,
Piaskowa
Administracja publiczna
Pozostała działalność
a) wydatki bieŜące
1.000 zł
w tym :
1.000 zł
1)wydatki jednostek budŜetowych
w tym :
- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań 1.000,00 zł
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym :
1) obsługa długu gminy
30.000,00 zł
Oświata i wychowanie
Przedszkola
a) wydatki bieŜące
w tym : dotacje

26.000,00
26.000,00

26.000,00
26.000,00
3.000,00

26.000,00

23.000,00
23.000,00

26.000,00
1.000,00
1.000,00

30.000,00
30.000,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00 zł
1.000,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
5.000,00
a) wydatki bieŜące
w tym :
1) dotacja celowa na zadania bieŜące 5.000,00

5.000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
43.000,00
a) wydatki majątkowe
w tym :

43.000,00
43.000,00

5.000,00
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1) inwestycje
43.000,00
w tym :
- 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
921
92109

926
92601

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
a) wydatki bieŜące
1.000,00 zł
w tym :
- dotacja dla MGOK na zadania bieŜące
( dla świetlicy w Uszycach 1.000,00 zł )
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym :
a) wydatki majątkowe , w tym inwestycje:
- budowa hali widowiskowo-sportowej w
Gorzowie Śl. wraz z zagospodarowaniem terenu
i budową boiska „Orlik 2012 „
( budowa hali widowiskowo-sportowej)
- modernizacja hali widowiskowo-sportowej w
Gorzowie Śl.

1.000,00
1.000,00

90.000,00
90.000,00

90.000,00
90.000,00

90.000,00
90.000,00

90.000,00

90.000,00

§ 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 :
- dochody bieŜące
17.787.709,00 zł
4.345.514,00 zł
- dochody majątkowe
2). Przychody
3). Wydatki
w tym :
- wydatki bieŜące
16.955.410,00 zł
- wydatki majątkowe
10.244.300,00 zł
4). Rozchody

22.133.223,00 zł

6.261.621,00 zł
27.199.710,00 zł

1.195.134,00 zł

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śl.
§ 5
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Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XIII/ 84 /2011
Rady Miejskiej w Gorzowie Śl.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2011 r.
WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH
Dz.

Rozdz.

010

01010

010
010
600

01010
01010
60016

Nazwa zadania inwestycyjnego
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Jastrzygowice i Gorzów Śl. ul. Oleska
Budowa wodociągu w Jastrzygowicach
Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrońsku
Przebudowa ulic Kluczborska, Kościelna, Rynek,
Byczyńska, Mała wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i
sieci wodociągowej w Gorzowie Śl.
Przebudowa ulic :Karola Miarki, Piłsudskiego Piaskowa

Planowane wydatki
w 2011 roku
2.808.944,70.000,13.500,1.142.600,896.896,-

600

60016

600

60017

700

70001

754

75412

Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego
dla OSP Uszyce

758

75809

Wykup udziałów od Gminy Praszka

801

80110

Projekt „ Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości „
dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Opolu

75.000,-

801

80114

Utworzenie wewnętrznej sieci komputerowej w Biurze
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śl.

11.000,-

900

90002

Dotacja dla ZUK na wyposaŜenie składowiska odpadów w
KrzyŜanowicach

60.500,-

900

90095

Uporządkowanie parku miejskiego w Gorzowie Śl. wraz z
infrastrukturą sportowo- rekreacyjną i odnową amfiteatru

737.000,-

921

92195

Przebudowa konstrukcji dachowej z pokryciem oraz remont i
wyposaŜenie budynku Sali wiejskiej w Pakoszowie

170.500,-

926

92601

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śl. wraz z
zagospodarowaniem terenu i budową boiska „Orlik 2012 „

2.973.960,-

92601

Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śl.

926

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
KrzyŜanowice – Nowa Wieś
Dotacja dla ZUK na remont budynku w Dębinie

Ogółem:

880.400,6.000,18.000,-

290.000,-

90.000,10.244.300,7
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