UCHWAŁA NR VIII/29/2011
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 16 maja 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta i 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

452 837,00 zł

§ 2.
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

13 920,05 zł
466 757,05 zł

§ 3.
Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do uchwały Nr V/19/2011 Rady Miejskiej w
Działoszycach z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
Działoszyce polegające na wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych w pozycjach 2 i 5
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
§ 4.
Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do uchwały Nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w
Działoszycach z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Działoszyce na 2011 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta i Gminy na rok 2011 Nr V/19/2011 polegające na przeniesieniu zadania
inwestycyjnego z pozycji 1 do załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia
planowane do poniesienia w 2011 roku” oraz uaktualnieniu planowanych wydatków w
rubrykach 6 i 8 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Działoszycach
/-/ Zygmunt Saracki

Uzasadnienie:
1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w Dziale 600, Rozdział 60016, § 6298
dokonano na podstawie otrzymanego dofinansowania odbudowy dróg gminnych
zrealizowanych w 2010 roku i dotyczy końcowego rozliczenia z przeznaczeniem na
realizację zadań inwestycyjnych wprowadzonych do budżetu niniejszą uchwałą.
2. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w Dziale 756 dokonano na podstawie
wpływy podatku od środków transportowych od jednostek organizacyjnych gminy z
przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
3. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w Dziale 758 dokonano w związku z
otrzymanymi środkami finansowymi z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy
inwestycji dotyczącej Rewitalizacji miasta Działoszyce z przeznaczeniem na
zabezpieczenie środków na wydatki bieżące dotyczące utrzymania Ochotniczych
Straży Pożarnych na terenie Gminy w Dziale 754 w kwocie 20 000 zł, na
zabezpieczenie wydatków bieżących na terenie miasta i opracowanie dokumentacji
dotyczącej remontu Ośrodka Zdrowia w Dziale 900 w kwocie 20 000 zł oraz na
zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych w Dziale 600 w
kwocie 140 910 zł
4. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w Dziale 801dokonano w związku z
zawiadomieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o
refundacji poniesionych wydatków na zadaniu inwestycyjnym zakończonym w 2010
roku „Rozwój bazy sportowo –edukacyjnej przy Zespole Szkół w Działoszycach z
przeznaczeniem na zadania inwestycyjne wprowadzone do budżetu niniejszą
uchwałą.
5. Przesunięć planu wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji
budżetowej w Dziale 852 dokonano na zabezpieczenie realizacji Programu Kapitał
Ludzki.
6. Uaktualnienia planowanych wydatków na zadaniach inwestycyjnych dotyczących
odbudowy dróg gminnych dokonano w rubrykach dochody własne jst oraz
dofinansowania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zgodnie z
załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

