UCHWAŁA NR XXXIV/172/2013
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 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.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada
Miejska uchwala co następuje:
§ 1.
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

34 598,00zł
42 200,00 zł

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

125 598,00zł
133 200,00zł

§ 3.
Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 4 do uchwały Nr XXXII/165/2012 Rady Miejskiej
w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
Działoszyce na 2013 rok polegające na wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych w
pozycjach 4, 5 i 8 zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 12 do uchwały Nr XXXII/165/2012 Rady Miejskiej
w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
Działoszyce na 2013 rok polegające na wprowadzeniu dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej
w Wolicy zgodnie 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. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych w Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę
34 398 zł dokonano na podstawie zawiadomienia Ministra finansów z dnia 14 lutego
2013 r. Znak: ST3/4820/2/2013/RD-5859 informującego o zmniejszeniu części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, która
powoduje zmniejszenie planu wydatków budżetowych w Dziale 801 Oświata i
wychowanie.
2. Przesunięć między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w Dziale 852 Pomoc
społeczna o kwotę 200 zł dokonano na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia 6-03-2013 r. Znak: FN.I.3111.38.2013 informującej o
zmniejszeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego i zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale
85295 Pozostała działalność o tę samą kwotę.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o
kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Parafii
Rzymskokatolickiej w Wolicy ujętej w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w Dziale 750 o kwotę 27 600 zł dokonano
na podstawie złożonego wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski w Kielcach na realizację zadania
inwestycyjnego ujętego w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały w pozycji 4 pn.
Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy
Działoszyce”
5. Zmniejszenia planu wydatków bieżących w Dziale 750 Administracja publiczna o
kwotę 38 000 zł dokonano na zabezpieczenie wkładu własnego zadania
inwestycyjnego p.n. „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu
Miasta i Gminy Działoszyce”
6. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w Dziale 801 o kwotę 14 400 zł dokonano
na podstawie złożonego wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski w Kielcach na realizację zadania
inwestycyjnego ujętego w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały w pozycji 5 pn.
Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w
Stępocicach
7. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w Dziale 900 Gospodarka i ochrona
środowiska o kwotę 50 000 zł dokonano na zabezpieczenie wkładu własnego zadań
inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 3 do mniejszej uchwały:
- w pozycji 4 kwota 3 400 zł
- w pozycji 5 kwota 21 600 zł
- w pozycji 8 kwota 25 000 z

