
 

Uchwała Nr VI/31/2011 

Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 17 marca 2011 

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2011 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 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, art. 

236,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240)   Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje ; 

 

§ 1. W Uchwale Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2010 roku w 

sprawie budżetu na 2011 rok zmienionej: 

- Uchwałą Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 stycznia 2011 roku, 

- Uchwałą Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 lutego 2011 roku, 

wprowadza się zmiany w sposób następujący: 

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej 

uchwały, 

2. W załączniku Nr 1B wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1A do niniejszej 

uchwały, 

3. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

uchwały, 

4. W załączniku Nr 2A wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2A do niniejszej 

uchwały, 

5. W załączniku Nr 2B wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2B do niniejszej 

uchwały, 

6. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej 

uchwały, 

 

§ 2.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 17.173.706 zł,  

              z tego :  

                  a) dochody bieżące w kwocie 16.887.288 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 1. 

       b) dochody majątkowe w kwocie 286.418 zł.          

           2.Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań  

              z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  

              w wysokości 2.055.775 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1A. 

 

§  2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości  20.533.616 zł 

z tego :  

                  a) wydatki bieżące w kwocie 15.421.350 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 

             b) wydatki majątkowe w kwocie  5.112.266 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2A. 

         2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu 

             administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.055.775 zł.   

             zgodnie z załącznikiem Nr 2B. 

         3.Ustala się wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę i Miasto Stawiszyn w roku 2011 

            oraz wysokość nakładów majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

 



§ 3. Ustala się wysokość rezerwy: 

1) ogólna w wysokości 25.000 zł. 

2) celowa w wysokości 32.000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego  

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna. 

 

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/31/2011 

                                                     Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 marca 2011 roku 

                                                           

               Zmiany w planie dochodów wprowadza się zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr 

ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku informującym o rocznych kwotach poszczególnych 

części subwencji ogólnej – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 81.095 zł. 

              Zwiększenie planu dochodów oraz wydatków zgodnie z pismem Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 750, rozdz. 75056 

§ 2010 o kwotę 10.318 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z narodowym 

spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku. 

              Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dziale 020 – Leśnictwo – o kwotę 321 zł. 

dochody uzyskane ze sprzedaży drzewa z lasu gminnego oraz w dziale 700 – Gospodarka 

mieszkaniowa o kwotę 100 zł. z tytułu odsetek. 

              W dziale 600 – Transport i łączność planowane opłaty za zajęcie pasa drogowego 

przenosi się do § 0490 (wcześniej mylnie powyższe dochody sklasyfikowano w § 0690).  

               W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmian na wniosek Kierownika MGOPS. 

               W planie wydatków budżetowych zmniejsza się dział 756, rozdz. 75647 § 3030 o 

kwotę 14.000 zł. i przenosi się do działu 750, rozdz. 75095 § 3030 zwiększając jednocześnie 

powyższą kwotę o 4.480 zł w związku ze wzrostem od m-c kwietnia diet dla sołtysów. 

              W związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/0341/515b/KBM/10/11/2830 z dnia  

8 marca 2011 roku w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej przez Gminę i Miasto Stawiszyn 

części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 250.100 zł. zwiększa się plan wydatków   

w dziale 758, rozdz. 75801 § 2940. 

               Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 100.152 zł i przeznacza na pokrycie 

nieprzewidzianych wydatków budżetu. 

               Zmniejsza się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu 

subwencji oświatowej oraz zmniejszenia subwencji roku bieżącego oraz wprowadza do planu 

wydatków majątkowych nowe zadania  inwestycyjne planując jedynie nakłady na przygotowanie 

dokumentacji projektowej. 

                                

                

                 

              
 


