UCHWAŁA NR XVI/136/11
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 27 października 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." ) 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:

§1Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok o kwotę 130 326,24 zł
w tym:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 1 600,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
§ 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 21 000,00 zł
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 000,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrono przeciwpożarowa
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5 000,00 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 32 000,00 zł
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 13 000,00 zł
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
§0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw o kwotę 4 000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
§ 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 8 000,00 zł
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6 100,00 zł
Rozdział 80104 - Przedszkola
§ 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 3 000,00 zł
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§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 200,00 zł
Rozdział 80110 - Gimnazja
§2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 20 226,24 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 800,00 zł
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 4 000,00 zł
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 800,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 600,00 zł

§2.
Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok o kwotę 339 521,77 zł zgodnie
z załącznikiem Nr la do niniejszej Uchwały.
§3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok o kwotę 209 195,53 zł zgodnie
z załącznikiem Nr Ib do niniejszej Uchwały.

§4.
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 9 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.”
Załącznika Nr 12 - „Dotacje podmiotowe w 2011 r.”
Załącznika Nr 14 - „Dotacje celowe w 2011 r.”
do Uchwały Nr VI/25/l 1 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 04 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą
w załącznikach:
Nr 2 - ’’Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.”
Nr 3 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.”
Nr 4 - „Dotacje podmiotowe w 2011 r.”
Nr 5 - „Dotacje celowe w 2011 r.”
Nr 6 - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 r.”
do niniejszej uchwały.
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§5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/136/11
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 października 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:
700 „gospodarka mieszkaniowa” w związku z wpływem odsetek w kwocie 1 600,00 zł,
750 „administracja publiczna” w związku z wpływem odsetek i różnych dochodów w kwocie 22 000,00 zł,
754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w związku z otrzymaną dotacją z Powiatu
Staszowskiego na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie
5 000,00 zł,
756 „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat oraz wpływów z innych lokalnych opłat w kwocie 49 000,00 zł,
801 „oświata i wychowanie” w związku z wpływem:
- odsetek i różnych dochodów w kwocie 20 300,00 zł,
- refundacją wydatków Programu „Uczenie się przez cale życie” Comenius Projekt „Kolory Życia”
w kwocie 20 226,24 zł,
852 „pomoc społeczna” w związku z wpływem różnych dochodów i dochodami związanymi z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 600,00 zł,
854 „edukacyjna opieka wychowawcza” w związku z wpływem różnych dochodów w kwocie 1 600,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok w działach:
600 „transport i łączność” w związku ze zwiększeniem wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0352T Chańcza - Zapora o dl. 0,8 km” w kwocie 21 728,98 zł,
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0785T Zimnowoda - Smerdyna od km 2+ 717 do km 8 + 692”,
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0787T Pokrzywianka - Łukawica od km 10 + 680 do km 11 +
400”, „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0847T Józefów Witowicki - Łukawica od km 3 + 601
do km 4 + 806” w kwocie 27 041,55 zł,
- „Odbudowa drogi gminnej Nr 003818T Łaziska - Chrapy Gorzyczańscie - 1 etap” w kwocie 4 000,00 zł,
754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w związku z z otrzymaną dotacją z Powiatu
Staszowskiego na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych StrażyPożarnych
z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zakupu wyposażenia wozu bojowego dla OSP Krzczonowice w kwocie 1 500,00 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Wiśniowa w kwocie 2 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Kurozwęki w kwocie 1 500, 00 zł,
757 „obsługa długu publicznego” w związku z większymi niż planowane odsetkami od zaciągniętych
kredytów w kwocie 94 193,74 zł,
854 „edukacyjna opieka wychowawcza” w związku z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 8 516,00 zł,
921 „ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w związku ze zwiększeniem dotacji dla Staszowskiego
Ośrodka Kultury w Staszowie w kwocie 10 000,00 zł.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok w działach:
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600 „transport i łączność” w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:
- dofinansowanie publicznych dróg powiatowych - odbudowa drogi powiatowej Nr 0832T Sielec Ziemblice - Krzywołęcz - Grzybów od km 2 + 862 do km 4 + 430” w kwocie 48 770,53 zł,
- „odbudowa drogi gminnej Czernica Nr 1” Nr 003778T od km 0 + 300 do km 0 + 975 wraz zjej
przebudową od km 0 + 265 do km 0 + 300 i od km 0 + 975 do km 0 + 985” w kwocie 4 000,00 zł.
4. Zmniejsz/zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok w działach:
801 „oświata i wychowanie”
854 „edukacyjna opieka wychowawcza”
w związku z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek.
11Zmiany 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; z2009 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
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

SKARBNIK
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Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVI/136/11
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznikla.pdf

Wydatki budżetu gminy na 2011 r. zwiększenia
Załącznik Nr lb do Uchwały Nr XVI/136/11
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 października 2011 r.
Zalaczniklb.pdf

Wydatki budżetu gminy na 2011 r. zmniejszenia
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/136/11
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/136/11
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/136/11
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje podmiotowe w 2011 r
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/136/11
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik5.pdf
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Dotacje celowe w 2011 r

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/136/11
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku
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