Uchwała Nr XI.57.2011
Rady Gminy w Przytyku
z dnia 21 października 2011 roku
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Przytyku Nr IV/12/11 z dnia 3 lutego 2011
roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212, 233 pkt 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o

kwotę 59.000,00

1. W dziale 852 Pomoc społeczna
- rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z
ubezpieczenia społecznego
§ 0920 Pozostałe odsetki o

kwotę

1.000,00

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości o

kwotę

8.000,00

- rozdziale 85295 Pozostała działalność
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o

kwotę

50.000,00

§2

Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę

1.450.000,00

1. W dziale 600 Transport i łączność
- rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
§ 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin) o

kwotę 1.450.000,00

§3

Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o

kwotę 1.448.000,00

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
- rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o

kwotę 100.000,00

z zadania inwestycyjnego pn; „ Opracowanie dokumentacji na sieć wodociągową”

2. W dziale 600 Transport i łączność
- rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o

kwotę 100.000,00

z zadania inwestycyjnego pn; „ Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych ”

- rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o

kwotę 1.248.000,00

z zadania inwestycyjne pn; „ Przebudowa mostu w Starym Młynie na rzece Radomce –
powódź – maj, wrzesień 2010”

§4

Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o

kwotę

253.000,00

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
- rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 90.000,00
z przeznaczeniem za zadanie inwestycyjne pn; „ Zakup działek nr 10/2, 10/3 w miejscowości
Słowików o powierzchni 1,60 ha”

2. W dziale 750 Administracja publiczna
- rozdziale 75023 Urzędy gmin( miasta i miast na prawach powiatu)
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o

kwotę 35.000,00

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn; „ Ogrodzenie placu przy Urzędzie Gminy w
Przytyku ”

3. W dziale 852 Pomoc społeczna
- rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z
ubezpieczenia społecznego
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości o

kwotę

8.000,00

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości o

kwotę

1.000,00

- rozdziale 85295 Pozostała działalność
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o

kwotę 50.000,00

z przeznaczeniem na zakup folii dla poszkodowanych w wyniku huraganu.

4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o

kwotę 45.000,00

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn; „ Opracowanie dokumentacji na budowę
targowiska w Przytyku”
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.000,00
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn; „ Zakup pługa do ciągnika ”

- rozdziale 90095 Pozostała działalność
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.000,00
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn; „ Zakup pługa do koparki ”

§ 5.

W wyniku powyższych zmian § 1 uchwały Rady Gminy w Przytyku Nr IV/12/11 z dnia
3 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 otrzymuje następujące
brzmienie:
1) Ustala się dochody w łącznej kwocie 21.552.127 ,00 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie zł 19.226.896,00
b) majątkowe w kwocie 2.325.231,00 zł
Tabela Nr 1otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 25.740.658,00 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 18.022.075,00 zł
b) majątkowe w kwocie 7.718.583,00 zł.
Tabela nr 2 do otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan zadań inwestycyjnych na 2011 rok Tabela Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 3.

§6

W wyniku wprowadzonych zmian § 2 uchwały Rady Gminy w Przytyku Nr IV/12/11 z dnia 3
lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 otrzymuje następujące
brzmienie:
„§2.
1. Ustala się deficyt w kwocie 4.188.531,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z:
a) pożyczki w kwocie 2.042.532,79 zł
b) kredytów w kwocie 2.145.998,21 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.970.528,00 zł z następujących tytułów:
a) pożyczek w kwocie 2.042.532,79 zł z tego:
- na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE –
1.562.532,79
- WFOŚ i GW – 480.000,00
b) kredytów w kwocie 2.907.995,21 zł
c) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.020.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.781.997,00 zł z następujących tytułów:
a) pożyczki w kwocie 1.341.231,00 zł
b) kredytu w kwocie 440.766,00 zł

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek
na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań:
a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w
kwocie określonej w § 2 pkt 1 litera a i b,
b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 pkt 3 litera
a i b,
c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków UE w kwocie
1.562.532,79 zł

§7

W uchwale budżetowej Rady Gminy w Przytyku Nr IV/12/11 z dnia 3 lutego 2011 roku w
sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok w § 7 dodaje się pkt.:

6. Udzielania pożyczek i poręczeń do wysokości 100.000,00 zł w ciągu roku budżetowego.

§8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Uzasadnienie :

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 59.000,00 w związku z
otrzymaną dotacją celową na pomoc dla poszkodowanych w wyniku huraganu. Dotacja
przeznaczona jest na zakup tuneli foliowych oraz zwiększeniem wpływów ze zwrotów
nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.450.000,00 z związku ze zmiana
promesy na realizację zadania inwestycyjnego pn; Przebudowa mostu w Starym Młynie na
rzece Radomce – powódź – maj, wrzesień 2010”

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.448.000,00 ponieważ zadania
inwestycyjne pn; Opracowanie dokumentacji na sieć wodociągową”, „ Opracowanie
dokumentacji na przebudowę dróg gminnych ” realizowane będą w 2012 roku, natomiast
zadanie pn; Przebudowa mostu w Starym Młynie na rzece Radomce – powódź – maj,
wrzesień 2010” realizowane będzie w okresie 2011-2012.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 253.000,00 w związku z
wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych:
- „ Zakup działek nr 10/2, 10/3 w miejscowości Słowików o powierzchni 1,60 ha”
- „ Ogrodzenie placu przy Urzędzie Gminy w Przytyku ”
- „Zakup pługa do ciągnika ”
- „ Opracowanie dokumentacji na budowę targowiska w Przytyku”
- „ Zakup pługa do koparki
oraz wydatki bieżące na zakup folii dla poszkodowanych i zwiększeniem wpływów ze
zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 196.000,00 który
pokryty będzie kredytem.

