UCHWAŁA NR 145/XI/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 16 grudnia 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 22.988.473,60zł, a po stronie wydatków na 2011r.
22.349.118,60zł.
§ 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. Informacja nr 2 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 4 do niniejszej uchwały
3. Załącznik nr 5 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 nr5 do niniejszej uchwały.
§ 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 11.712,00zł, z tego:
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1. Zwiększenia na kwotę 143.092,00zł:
1) Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 16.000,00zł zwiększenie planu dochodów związanych z przekształceniem
użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie wykonania do dnia 30.11.2011r.
2) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 1.272,00zł zwiększenie planu dochodów związanych z karami umownymi
na podstawie wykonania do dnia 30.11.2011r.
3) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 1.800,00zł zwiększenie dochodów z tytułu opłat czynszowych i innych
dochodów ( funkcja płatnika) realizowanych przez Urząd Gminy i Miasta Węgliniec na podstawie wykonania
do dnia 30.11.2011r.
4) Dział 756 o kwotę 97.330,00zł zwiększenie planu dochodów na podstawie wykonania do dnia 30.11.2011r. ,
z tego:
a) rozdział 75615 o kwotę 52.230,00zł ,
b) rozdział 75616 o kwotę 2.600,00zł ,
c) rozdział 75618 o kwotę 42.500,00zł ,
5) Dział 801, rozdział 80110 o kwotę 220,00zł zwiększenie planu dochodów na podstawie wykonania do dnia
30.11.2011r. , z tego:
a) Gimnazjum Węgliniec 220,00zł wpływy z różnych dochodów ( funkcja płatnika ),
6) Dział 852 o kwotę 25.470,00zł, z tego zmiany na kwotę 3.870,00zł zwiększenie planu dochodów na podstawie
wykonania do dnia 30.11.2011r. , z tego:
a) rozdział 85212 o kwotę 2.500,00zł ,
b) rozdział 85228 o kwotę 1.370,00zł, oraz zmiany na kwotę 21.600,00zł:
 zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219 o kwotę 1.600,00zł na podstawie pisma Wojewody
Dolnośląskiego nr PSZS13050239/2011 z dnia 30.11.2011r., przy czym środki na cel wskazany
w piśmiedodatki dla pracowników socjalnych zostały już uprzednio zabezpieczone w planie wydatków
MGOPS,
 zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 20.000,00zł na podstawie pisma Wojewody
Dolnośląskiego nr PSZS13050240/2011 z dnia 30.11.2011r. dotacja na dożywianie,
7) Dział 900, rozdział 90019 o kwotę 1.000,00zł zwiększenie planu dochodów na podstawie wykonania do dnia
30.11.2011r.
2. Zmniejszenia na kwotę 131.380,00zł ,
1) Dział 700 o kwotę 15.278,00zł zmniejszenie planowanych dochodów na podstawie przewidywanego
wykonania do końca br.:
a) rozdział 70005 o kwotę 8.390,00zł z tego z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o 3.960,00zł i 4.430,00zł
z opłat za użytkowanie wieczyste.
b) rozdział 70095 o kwotę 6.888,00zł zmniejszenie planu środków z budżetu UE na realizację zadania:
Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca,
2) Dział 710 , rozdział 71035 o kwotę 11.000,00zł zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu usług na
cmentarzach na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
3) Dział 754 o kwotę 76.702,00zł, z tego:
a) rozdział 75412 o kwotę 43.202,00zł – zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dofinansowania
z budżetu UE i budżetu państwa projektu „Polskoniemiecka współpraca Ochotniczych Straży Pożarnych“,
b) rozdział 75416 o kwotę 33.500,00zł zmniesjzenie planowanych dochodów z mandatów nakładanych przez
straż miejską,
4) Dział 756 o kwotę 20.400,00zł zmniejszenie planowanych dochodów na podstawie przewidywanego
wykonania do końca br., z tego:
a) rozdział 75615 o kwotę 5.500,00zł ,
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b) rozdział 75616 o kwotę 7.000,00zł ,
c) rozdział 75618 o kwotę 7.900,00zł ,
5) Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 8.000,00zł zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu zwrotu przez inne
j.s.t.odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych.
Uzasadnienie
W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 11.712,00zł, z tego:
1. Zwiększenia na kwotę 110.470,00zł:
1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 1.371,00zł zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Budowa
rozdzielczej siecie wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica,
2) Dział 600 o kwotę 15.410,00zł, z tego:
a) rozdział 60016 o kwotę 7.410,00złzwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na drogach:
 Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie – 4.920,00zł ,
 Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzieul,Kuźniczyska – 2.460,00zł ,
  Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Ruszowie30,00zł ,
b) rozdział 60017 o kwotę 8.000,00zł środki na prace remontowe na drodze dojazdowej do sklepu
w Węglińcu,
3) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 17.000,00zł zwiększenie środków na wyceny nieruchomości,
4) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 2.243,00zł zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego
Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie etap IV,
5) Dział 754 o kwotę 12.500,00zł, z tego:
a) rozdział 75410 o kwotę 3.000,00zł środki na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem
dofinansowania zakupu samochodu dla jednostki PSP w Zgorzelcu,
b) rozdział 75412 o kwotę 9.500,00zł zwiększenie dotacji dla jednostek OSP w tym przesunięcie wydatków
zaplanowanych w Urzędzie Gminy na zakup wyposażenia dla jednostek OSP Jagodzin2.500,00zł i OSP
Czerwona Woda2.500,00zł poprzez udzielenie dotacji dla tych podmiotów.Ponadto zwiększenie dotacji na
bieżące funkcjonowanie jednostek OSP Węgliniec3.000,00zł i OSP Czerwona Woda1.500,00zł ,
6) Dział 801 o kwotę 31.250,00zł, z tego:
a) rozdział 80101 o kwotę 12.260,00zł w tym 9.760,00zł zwiększenie planu wydatków na wypłaty dodatków
motywacyjnych nauczycieli:
 SP Stary Węgliniec 2.260,00zł ,
 SP Czerwona Woda – 3.500,00zł ,
 SP Ruszów 4.000,00zł oraz zwiększenie planu wydatków w SP Ruszów o kwotę 2.500,00zł na
wynagrodzenia bezosobowe w związku z przeprowadzonymi remontami w szkole ,
b) rozdział 80103 o kwotę 840,00zł zwiększenie planu wydatków na wypłaty dodatków motywacyjnych
nauczycieli w SP Węgliniec,
c) rozdział 80104 o kwotę 3.450,00zł zwiekszenie planu wydatków na wypłaty dodatków motywacyjnych
nauczycieli w Przedszkolu Miejskim,
d) rozdział 80110 o kwotę 14.700,00zł zwiększenie planu wydatków na wypłaty dodatków motywacyjnych
nauczycieli w Gimnazjum w Ruszowie,
7) Dział 852 o kwotę 21.781,00zł , z tego:, z tego:
a) rozdział 85216 o kwotę 1.781,00zł zwiekszenie planu wydatków w związku z wprowadzeniem 20% udziału
własnego gminy do zadania wypłaty zasiłków stałych,
b) rozdział 85295 o kwotę 20.000,00zł zmiany jak w § 1 , pkt.1.6. – środki dotacji z budżetu państwa na
dożywianie,
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8) Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 3.613,00zł środki na wypłaty stypendiów szkolnych w części finansowanej
w budżetu gminy,
9) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 5.302,00zł
zadania:Przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie,

zwiększenie

planu

wydatków

inwestycyjnych

2. Zmniejszenia na kwotę 98.758,00zł:
1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 9.390,00zł, z tego: 6.000,00zł zmniejszenie planu wydatków na zakupy
materiałów na drogi oraz zmniejszenie planu zakupów inwestycyjnych –zakup wiat przystankowych3.390,00zł
,
2) Dział 700, rozdział 70095 o kwotę 6.888,00zł zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania: Renowacja
części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca,
3) Dział 710, rozdział 71095 o kwotę 1.270,00zł zmniejszenie planu wydatków na decyzje o warunkach
zabudowy,
4) Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 4.400,00zł zmniejszenie planu wydatków na promocję Gminy,
5) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 12.898,00zł zmniejszenie planu wydatków na straże pożarne, w tym:
 5.000,00zł przesunięcie wydatków zaplanowanych w Urzędzie Gminy na zakup wyposażenia dla jednostek
OSP Jagodzin i OSP Czerwona Woda,
 7.898,00zł zmniejszenie planu wydatków na zadanie zrealizowane w ramach programu unijnego „Polsko
niemiecka współpraca Ochotniczych Straży Pożarnych“,
6) Dział 801 o kwotę 25.112,00zł, z tego:
a) rozdział 80101 o kwotę 1.053,00zł zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: „Utworzenie
szkolnego placu zabaw przy SP Ruszów,
b) rozdział 80104 o kwotę 18.193,00zł zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli
niepublicznych,
c) rozdział 80113 o kwotę 5.866,00zł zmniejszenie planu wydatków na dowozy uczniów do szkół,
7) Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 5.394,00zł przesunięcie planu wydatków do działu 852 zgodnie
z wnioskiem Kierownika MGOPS w Węglińcu,
8) Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 10.006,00zł zmniejszenie planu wydatków w SP Węgliniec na wydtaki
w placówkach oświatowych
9) Dział 900 o kwotę 23.400,00zł, z tego:
a) rozdział 90002 o kwotę 4.100,00zł zmniejszenie planu wydatków na gospodarkę odpadami,
b) rozdział 90015 o kwotę 14.000,00zł zmniejszenie planu wydatków na energię w oświetleniu drogowym,
c) rozdział 90017 o kwotę 5.300,00zł zmniejszenie planu wydatków na dotację przedmiotową dla ZUK.
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Załączniki binarne
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 145/XI/11 z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zmiana planu dochodów budżetu
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 145/XI/11 z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zmiana planu wydatków budżetu
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 145/XI/11 z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zadania inwestycyjne
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 145/XI/11 z dnia 16 grudnia 2011 r.
Opłaty za korzystanie ze środowiska
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 145/XI/11 z dnia 16 grudnia 2011 r.
Dochody i wydatki oświaty i zakładów budżetowych
Zalacznik5.xls

