UCHWAŁA NR 90/VIII/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 4 października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001.r Nr
142, poz.1591 z późn. zm.), art.211215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z poźn. zm.), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2011rok zgodnie z załącznikiem nr
1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2011rok zgodnie z załącznikiem nr
2 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Plan po zmianach po stronie dochodów na 2011r. wynosi 23.043.077,34zł, a po stronie wydatków na
2011r. 22.403.722,34zł.
§ 4. 1. Informacja nr 3 do uchwały nr 13/IV/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2010r. w sprawie
budżetu Gminy Węgliniec na 2011r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji celowej inwestycyjnej dla Zakładu Usług Komunalnych
w Węglińcu z zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu –o kwotę 11.900,00zł na zadanie:
Termomodernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego 40 wymiana okien na kwotę 11.900,00zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 43.099,00zł, z tego:
1. Zwiększenia na kwotę 47.623,00zł:
1) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 20.000,00zł zwiększenie planu dochodów związanych ze zwrotem kosztów
wycen działek gminnych przez wnioskodawców o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności
2) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 4.500,00zł korekta § klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat
czynszowych realizowanych przez Urząd Gminy i Miasta Węgliniec z § 083 na § 075.
3) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 2.700,00złśrodki z funduszu prewencyjnego PZU SA na zakup
wyposażenia dla jednostek OSP w Jagodzinie i Czerwonej Wodzie.
4) Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 17.723,00zł , z tego:
a) 10.170,00zł zwiększenie środków z budżetu UE na realizację zadania: Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas IIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec.
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b) 7.553,00zł zwiększenie środków dotacji z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Radosna
szkoła“ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.5a.2011 z dnia 30 sierpnia 2011r.
5) Dział 852 rozdział 85213 o kwotę 2.700,00złzwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na wypłaty
ubezpieczeń zdrowotnych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PSZS1.3050.150.2011 z dnia
15.09.2011r.
2. Zmniejszenia na kwotę 4.524,00zł
1) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 4.500,00zł korekta § klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat
czynszowych realizowanych przez Urząd Gminy i Miasta Węgliniec z § 083 na § 075 .
2) Dział 900, rozdział 90004 o kwotę 24,00zł korekta dochodów z budżetu UE z tytułu dofinansowania
inwestycji Budowa parku w Czerwonej Wodzie.
Uzasadnienie
W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 43.099,00zł, z tego:
1. Zwiększenia na kwotę 96.992,00zł:
1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 24.064,00zł zwiększenie planu wydatków na zadanie: Budowa rozdzielczej
sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica z jednoczesnym podziałem
uprzednio ustalonego planu na zadanie Budowa ujęcia wody w Okrąglicy w sposób następujący:
a) zadanie Budowa ujęcia wody w Okrąglicy150.909,00zł.
b) zadanie Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości
Okrąglica 60.000,00zł.
2) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 20.000,00zł zwiększenie planu wydatków związanych z kosztami wycen
działek gminnych zgodnie ze składanymi wnioskami o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności.
3) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 29.013,00zł, z tego:
a) zmiany na kwotę 5.000,00zł środki na zakup wyposażenia( pompy pływające) dla jednostek OSP Jagodzin
2.500,00zł oraz OSP Czerwona Woda2.500,00zł wspólfinansowane z PZU SA
b) zmiany na kwotę 24.013,00zł: dotacje dla jednostek OSP :
 OSP Ruszów 18.013,00zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia w ramach programu „Bezpieczny
ratownik“ współfinansowanego przez ZOSP RP we Wrocławiu.
 OSP Stary Węgliniec 8.000,00zł na wydatki bieżące jednostki.
4) Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 10.170,00zł zwiększenie środków z budżetu UE na realizację zadania:
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas IIII szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Węgliniec.
5) Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 4.000,00zł środki na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania
profilaktyki zdrowotnej osób starszych.
6) Dział 852 o kwotę 9.295,00zł, z tego:
a) rozdział 85213 o kwotę 2.700,00zł zmiany jak w § 1 ust.1 pkt.5.
b) rozdział 85219 o kwotę 6.595,00zł przesunięcie środków na wynagrodzenia z Urzędu Gminy i Miasta
Węgliniec do MGOPS w związku z oddelegowaniem pracownika.
7) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 450,00zł zwiększenie środków na realizację zadania Przebudowa Domu
kultury w Jagodzinie.
2. Zmniejszenia na kwotę 53.893,00zł:
1) Dział 600, rozdział 60053 o kwotę 15.806,00zł zmniejszenie planu wydatków na zadanie realizowane na
podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Dolnośląskiego: Likwidacja obszarów wykluczenia
informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej
2) Dział 750 o kwotę 26.840,00zł, z tego:
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a) rozdział 75023 o kwtoę 6.595,00zł zmiany jak w § 2 ust.1 pkt.6 lit.b).
b) rozdział 75075 o kwotę 20.245,00zł, z tego:
 o kwotę 17.579,00zł zmiana planowanej dotacji dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu na Projekt:
„Odkryj urok Borów Dolnośląskich“,
 o kwotę 2.666,00zł  zmiana wysokości składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Dolnośląska Kraina Karpia“,
3) Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 6.029,00zł zmniejszenie planowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe
z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek OSP.
4) Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 5.218,00zł zmniejszenie planu wydatków na oświetlenie drogowe.
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Załączniki binarne
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 90/VIII/11 z dnia 4 października 2011 r.
Zmiana planu dochodów
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 90/VIII/11 z dnia 4 października 2011 r.
Zmiana planu wydatków
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 90/VIII/11 z dnia 4 października 2011 r.
Zadania inwestycyjne
Zalacznik3.xls

