DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 15 listopada 2012 r.

Elektronicznie podpisany przez:

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki w Katowic

Poz. 4790
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UCHWAŁA NR XXII/182/2012
RADY MIASTA I GMINY W PILICY
z dnia 12 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142
poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami/, art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 roku /, Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwala:
§ 1. W uchwale nr XVII/130/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok
postanawia się wprowadzić następujące zmiany:
a) Zmniejszenie rozchodów o kwotę 364.300 zł.
W związku z mniejszą spłatą kredytów w roku 2012 (zgodnie z umowami z bankami) niż planowane.
b) Zwiększenie dochodów o kwotę 967.000 zł.
W tym:
Dochodów bieżących o kwotę 14.973 zł.
W tym :
Zadania własne
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 11.500 zł.
z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew.
Zadania zlecone
W dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 473 zł.
z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
Nr FBI.3111.165.2.2012 z dnia 15 czerwca 2012 r.
W dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.000 zł.
z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
Nr FBI.3111.13.37.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
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Dochodów majątkowych
W dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 952.027 zł.
w związku z przyznaniem dotacji z RPO na realizację zadania pn „Budowa otwartego boiska
sportowego w Pilicy".
c) Zwiększeniu wydatków o kwotę 1.331.300 zł
W tym:
Wydatków bieżących o kwotę 39.273 zł.
W tym :
W dziale 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 473 zł.
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - zadania zlecone.
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 5.000 zł.
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 6.070 zł.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł.
na realizację programu wspierania rodziny - zadanie zlecone. W dziale 900 - Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 5.900 zł.
z przeznaczeniem na opracowanie systemu gospodarowania odpadami
Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 14.700 zł.
z przeznaczeniem na wycinkę drzew.
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 4.130 zł.
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Wydatków majątkowych o kwotę 1.292.027 zł.
W tym:
W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody o kwotę 140.000 zł.
Z przeznaczeniem na dotację dla zakładu budżetowego ZUWiK na budowę wodociągu na osiedlu
przy ul. Mickiewicza w Pilicy i modernizację wodociągu przy ulicy Żarnowieckiej w Pilicy.
W dziale 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 1.152.027 zł.
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy".
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d) Dokonać zmiany charakteru wydatków
Zadania własne
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne
Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2.872 zł
Zwiększyć dotacje celowe o kwotę 472 zł.
Zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.400 zł.
W dziale 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
Zmniejszyć wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 10.000 zl.
Zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.800 zł.
Zwiększyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 26.800 zł
e) Dokonać zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek
oświatowych o kwotę 500 zł.
w tym:
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbce o kwotę 500 zł.
Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały obrazuje postać załącznika nr 7 do uchwały budżetowej po
zmianach.
Zmiany zawarte w pkt A) obrazuje załącznik Nr 6 - Rozchody do niniejszej uchwały.
Zmiany zawarte w pkt B) obrazuje załacznik Nr 1 - Dochody do niniejszej uchwały.
Zmiany zawarte w pkt C) i D) obrazują załączniki : Nr 2 - Wydatki, Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych i 4
- Wykaz dotacji - do niniejszej uchwały.

Plan budżetu po zmianach :
DOCHODY - 28.492.583 zł
WYDATKI - 27.071.883 zł
ROZCHODY - 2.215.536 zł
NADWYŻKA BUDŻETOWA - 1.520.700 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy
Jan Pająk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/182/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 12 lipca 2012 r.
Dochody
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/182/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 12 lipca 2012 r.
Wydatki
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/182/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 12 lipca 2012 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2012
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/182/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 12 lipca 2012 r.
Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2012
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/182/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 12 lipca 2012 r.
Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/182/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 12 lipca 2012 r.
Rozchody
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