
UCHWAŁA NR XVII/148/11 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142. poz. 1591 z poźn. zm.1*) oraz art. 211. art. 212. art. 214, art. 215 art. 
235. art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 
157, poz. 1240 z późn. zm.2)) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1-
Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok o kwotę 69 359,85 zł 

w tym:

Dział 750 -  Administracja publiczna

Rozdział 75023 -  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 0690 -  Wpływy z różnych opłat o kwotę 13 262,00 zł 

Dział 758 -Różne rozliczenia

Rozdział 75801 -  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

§ 2920 -  Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 10 000,00 zł 

Dział 853 -  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków o których mowa wart.5 ust.l pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 
środków europejskich o kwotę 29 506,37 zł

§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków o których mowa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 
środków europejskich o kwotę 5 206,48 zł

§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków o których mowa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 
środków europejskich o kwotę 9 906,75 zł

§ 6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków o których mowa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 
środków europejskich o kwotę 1 478,25 zł

§ 2 .

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok o kwotę 2 136 366,06 zł zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 a do niniejszej Uchwały.

§3-
Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok o kwotę 1 777 172,60 zł zgodnie 
z załącznikiem Nr lb do niniejszej Uchwały.

środków europejskich oraz 
płatności w ramach budżetu

środków europejskich oraz 
płatności w ramach budżetu

środków europejskich oraz 
płatności w ramach budżetu

środków europejskich oraz 
płatności w ramach budżetu
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W Uchwale Nr YI/25/1 1 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 04 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok uchyla się dotychczasową treść § 3 pkt 1 i pkt 2 i w to miejsce 
wprowadza się nową treść o brzmieniu:

„§3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 039 833,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 
z:

1) kredytów w kwocie 4 700 000.00 zł

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, 
wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 339 833,61 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 12 939 833,61, rozchody w wysokości 3 900 000,00 zł”, 

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

§5.
Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 3 -  „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 r.” 

Załącznika Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.”

Załącznika Nr 5 - „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok”.

Załącznika Nr 6 - „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.”

Załącznika Nr 9 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.”

Załącznika Nr 11 - „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 
i wydatki nimi finansowane w 2011 r.”

Załącznika Nr 14 - „Dotacje celowe w 2011 r.”

do Uchwały Nr YI/25/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 04 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok iw  to miejsce wprowadza się nową treść zawartą 
w załącznikach:

Nr 2 - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 r.”

Nr 3 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.”

Nr 4 - „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok”.

Nr 5 - „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.”

Nr 6 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.”

Nr 7 - „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi 
finansowane w 2011 r.”

Nr 8 - „Dotacje celowe w 2011 r.”

do niniejszej uchwały.

§6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

§ 7.

PRZEW ODNICZĄCY 
" ' s j s k ż a j

ednarczyk
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/148/11 

Rady Miejskiej w Staszowie 

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok w działach:

750 „administracja publiczna" w związku z otrzymanymi dochodami z tytułu odszkodowania za uszkodzenie 
mieszkania komunalnego na skutek pożaru w kwocie 13 262,00 zł i przeznaczeniem ich na zakup 
materiałów do remontu mieszkania,

758 „różne rozliczenia" w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra 
Finansów o kwotę 10 000,00 zł.

853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w związku z przystąpieniem Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Staszowie do Projektu pn.: „Kuźnia wiedzy” o kwotę 46 367,85 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok w działach:

757 „obsługa długu publicznego” w związku z większymi niż planowane odsetkami od zaciągniętych 
kredytów o kwocie 200 000,00 zł,

801 „oświata i wychowanie” oraz 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 899 553,00 zł 
z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli w placówkach oświatowych,

852 „pomoc społeczna” w związku z większymi niż planowane wydatkami z zakresu pomocy społecznej 
o kwotę 33 500,00 zł,

853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w związku z realizacją Projektu pn.: „Kuźnia 
wiedzy” o kwotę 46 367,85 zł,

900 - „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w związku ze zwiększeniem wydatków na:

- oświetlenie uliczne o kwotę 42 355,21 zł,

- składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi o kwotę 19 320,00
zł,

- wykup gruntów o kwotę 540 000,00 zł. Zwiększenie kwoty wydatków uzasadnione jest z uwagi na 
konieczność wypłaty ustalonego odszkodowania za działki przeznaczone pod drogi, które stały się 
własnością Gminy Staszów na podstawie decyzji Starosty Staszowskiego.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok w działach:

600 „transport i łączność” w związku ze zmniejszeniem zadań inwestycyjnych pn.:

- dofinansowanie publicznych dróg powiatowych -  odbudowa drogi powiatowej Nr 0832T Sielec -  
Ziemblice -  Krzywołęcz -  Grzybów od km 2 + 862 do km 4 + 430 o kwotę 135 667,60 zł, z uwagi na 
zmniejszenie udziału Gminy Staszów kwoty dofinansowania,

- przebudowa ulicy Polnej w Staszowie o kwotę 50 000,00 zł z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na
rok 2012 (trwa procedura w zakresie zmiany projektu i uzyskania stosownych zezwoleń),

- przebudowa i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na Osiedlu Ogrody w Staszowie -  przebudowa 
ulicy Hanki Sawickiej, Legionów Polskich, PKWN Łącznik, Sikorskiego, Krasickiego, Traugutta, 
Mickiewicza (2010-2011) o kwotę 100 000.00 zł z związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku 
rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,

700 „gospodarka mieszkaniowa” w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn.: „Odnowienie 
elewacji budynku Ratusza” o kwotę 100 000,00 zł -  przeniesienie realizacji zadania na 2012 rok,
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750 „administracja publiczna” w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 
budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie” o kwotę 90 000,00 zł -  przeniesienie realizacji zadania na 
2012 rok,

801 „oświata i wychowanie” w związku ze zmniejszeniem zadań inwestycyjnych pn.:

- budowa hali sportowej z zapleczem infrastrukturą i wyposażeniem przy ZSPSP Nr 2 i PG Nr 2 w 
Staszowie o kwotę 150 000,00 zł - przeniesienie zadania na 2012 rok w z powodu niewystarczającej ilości 
środków finansowych w roku bieżącym,

- termomodernizacja obiektów Przedszkola Nr 8 w Staszowie” o kwotę 49 000,00 zł -  przeniesienie 
realizacji zadania na 2012 rok

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmniejszeniem zadań inwestycyjnych

- termomodernizacja budynków służby zdrowia i oświatowych na terenie gminy Staszów” o kwotę 265 
000,00 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 
przetargowego,

- budowa budynku socjalnego w Staszowie o kwotę 24 000,00 zł, z uwagi na brak możliwości realizacji 
zadania z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych w roku bieżącym,

- budowa infrastruktury technicznej w Staszowie Os. Na Stoku o kwotę 195 000,00 zł -  przeniesienie 
realizacji zadania na 2012 rok oraz możliwość ewentualnego uzyskania dofinansowania w 2012 roku,

- budowa infrastruktury technicznej w Staszowie Os. Małopolskie o kwotę 90 000,00 zł - przeniesienie 
realizacji zadania na 2012 rok oraz możliwość ewentualnego uzyskania dofinansowania w 2012 roku

4. Rozwiązuje się rezerwy ogólne i celowe w działach:

754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 80 000,00 zł,

758 „różne rozliczenia” o kwotę 50 000,00 zł,

801 „oświata i wychowanie” o kwotę 40 000,00 zł.

pn.:

S K A R B N I K
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"Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: w 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz.220. Dz. U. 
Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Dz. U. Nr 
80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz. U. Nr 102 poz. 1055; Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: 
Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; 
z 2007 roku: Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku: Dz. U. Nr 180 
poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku: Dz. U. Nr 52 poz. 420, Dz. U. Nr 157 poz. 1241; z 2010 roku: Dz. 
U. Nr 28 poz. 142, Dz. U. Nr 28 poz. 146, Dz. U. Nr 40 poz. 230, Dz. U. Nr 106 poz. 675; z 2011 roku: Dz. U. Nr 
117 poz. 679, Dz. U. Nr 21 poz. 113, Dz. U. Nr 134 poz. 777, Dz. U. Nr 217 poz. 777, Dz. U. Nr 217 poz. 1281 

2>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: w 2010 Dz. U. Nr 28 poz. 146, Dz. U. Nr 
123 poz. 835, Dz. U. Nr 152 poz. 1020, Dz. U. Nr 96 poz. 620, Dz. U. Nr 238 poz. 1578, Dz. U. Nr 257 poz. 1726; 
z 2011 roku: Dz. U. Nr 201 poz. 1183

Załącznik Nr lado Uchwały Nr XVTT/148/1 I 

Rady Miejskiej w Staszowie 

z dnia 29 listopada 2011 r.

Zalacznikla.pdf

Wydatki budżetu gminy na 2011 r. zwiększenia

Załącznik Nr 1 b do Uchwały Nr XVII/148/11 

Rady Miejskiej w Staszowie 

z dnia 29 listopada 2011 r.

Zalaczniklb.pdf

Wydatki budżetu gminy na 2011 r. zmniejszenia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/148/11 

Rady Miejskiej w Staszowie 

z dnia 29 listopada 2011 r.

Zalacznik2.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/148/1 I 

Rady Miejskiej w Staszowie 

z dnia 29 listopada 2011 r.

Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/148/11 

Rady Miejskiej w Staszowie
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z dnia 29 listopada 2011 r.

Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/148/11 

Rady Miejskiej w Staszowie 

z dnia 29 listopada 2011 r.

Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 201 lr

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI1/148/11 

Rady Miejskiej w Staszowie 

z dnia 29 listopada 2011 r.

Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/148/11 

Rady Miejskiej w Staszowie 

z dnia 29 listopada 2011 r.

Zalacznik7.pdf

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi
finansowane w 201 lr

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/148/11 

Rady Miejskiej w Staszowie 

z dnia 29 listopada 2011 r.

Zalacznik8.pdf

Dotacje celowe w 2011 r

PRZEW ODNICZĄCYRadv^»ajsjiMj
mgr KrysDłmdednarczyk
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