UCHWAŁA NR XXXIX/171/2009
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 31 grudnia 2009 roku
w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
do niniejszej Uchwały.

8 875,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 276 767,00 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 285 642,00 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3.
Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXVI/115/2009 Rady Miejskiej w
Działoszycach z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
Działoszyce na 2009 rok polegające na zmniejszeniu planu wydatków roku budżetowego
2009 na zadaniu z pozycji 12 „Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce (20082011)” o kwotę 211 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3a do uchwały Nr XXVI/115/2009 Rady Miejskiej
w Działoszycach z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
Działoszyce na 2009 rok polegające na zwiększeniu planu wydatków finansowanych z
dochodów własnych na zadaniu z pozycji 12 „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi
gminnej Nr 000722T Kwaszyn-Drożejowice (1 205 mb) o kwotę 211 000 zł zgodnie z
załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie:
1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w Dziale 758 o kwotę 8 875 zł dokonano
na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2009 roku
Znak: ST5/4822/41g/BKU/09 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków w
Dziale 801 związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach
oświatowych.
2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w Dziale 754 o kwotę 20 000 zł
dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych w Dziale
754 o kwotę 14 000 zł oraz w Dziale 900 o kwotę 6 000 zł na zabezpieczenie środków
w paragrafach wydatków bieżących.
3. Przesunięć planu wydatków budżetowych w Dziale 801 między rozdziałami i
paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano w celu zabezpieczenia środków
finansowych na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli
zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela.
4. Przesunięć planu wydatków budżetowych między paragrafami w Dziale 852, Rozdział
85295 dokonano w celu zabezpieczenia wydatków finansowanych w całości ze
środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
5. Wprowadzenia zmian do załączników Nr 3 i 3a do uchwały Nr XXVI/115/2009 Rady
Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Działoszyce na 2009 rok dokonano w celu zabezpieczenia planu
wydatków finansowanych z dochodów własnych na zadaniu p.n. Dokumentacja
projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000722T Kwaszyn-Drożejowice zgodnie z
podpisanym aneksem dofinansowanie tego zadania nastąpi w 2010 roku.

