
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/237/2013 

RADY MIASTA I GMINY W PILICY 

z dnia 6 lutego 2013 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. Nr 142, 

poz.1591 z 2001 r. z późn.zm./, art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. 

Nr 157, poz. 1240 z 2009r. z późn.zm./ Rada Miasta i Gminy w Pilicy  

uchwala:  

§ 1. W uchwale nr XXIX/231/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok 

postanawia się wprowadzić następujące zmiany:  

a) W §7 określającym limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w pkt 2 ustalić limit na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu na kwotę 2.657.806 zł. (W wyżej przywołanej uchwale była 

kwota 1.150.000 zł.).  

 

b) Zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 400.150 zł.  

W tym:  

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 150 zł  

z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia z zarządem 

Powiatu Zawierciańskiego z dnia 31 grudnia 2012 r.  

 

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 400.000 zł.  

z tytułu opłat za odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców.  

 

c) Zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 400.150 zł.  

W tym:  

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

Rozdz. 75414-Obrona cywilna o kwotę 150 zł  

 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

Rozdz. 90002-Gospodarka odpadami o kwotę 400.000 zł.  
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z przeznaczeniem na wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.  

 

d) Dokonać przeniesień między działami  

Zmniejszyć wydatki majątkowe  

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

Rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 155.000 zł.  

zmniejszenie dotycz zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy.  

 

Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 28.500 zł.  

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  

Rozdz. 40002-dostarczanie wody o kwotę 26.000 zł.  

z przeznaczeniem na zadanie pn. - Budowa pompowni w Pilicy(Wilcze Doły)  

 

W dziale 630-Turystyka  

Rozdz. 63095-Pozostała działalność o kwotę 2.500 zł.  

z przeznaczeniem na zadanie pn. Projekt "Rybaczówki'" nad zalewem w Pilicy.  

 

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 126.500 zł.  

W dziale 750 -Administracja publiczna  

Rozdz. 75023-Urzędy gmin o kwotę 109.500 zł.  

z przeznaczeniem na sfinansowanie usług remontowych i zakup wyposażenia dla sekretariatu, 

gabinetów burmistrza i sekretarza.  

 

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 6.000 zł.  

z przeznaczeniem na badania członków OSP i inne wydatki.  

 

W dziale 801 - Oświata i wychowanie  

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 11.000 zł.  

z przeznaczeniem na zwrot dotacji przekazywanych do niepublicznych przedszkoli.  

 

e) Dokonać przeniesień między rozdziałami  

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

 

Zmniejszyć wydatki majątkowe  

Rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód  

o kwotę 15.000zł.  

zmniejszenie dotyczy zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy.  
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Zwiększyć wydatki bieżące  

Rozdz. 90003-o kwotę 15.000 zł.  

W dziale 801-Oświata i wychowanie  

Zmniejszyć wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. „Wyposażenie stołówki w urządzenia 

dostosowane do gazu”.  

Rozdz. 80148-Stołówki szkolne o kwotę 28.200 zł.  

 

Zwiększyć wydatki majątkowe  

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe o kwotę 28.200 zł.  

z przeznaczeniem na zadanie pn.„ Budowa instalacji gazowej”.  

 

f) Dokonać zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych 

o kwotę 2.000 zł.  

Przedszkole w Pilicy o kwotę 2.000 zł.  

Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały obrazuje postać załącznika nr 7 do uchwały budżetowej po 

zmianach.  

 

g) Dokonać zmiany charakteru wydatków  

W dziale 801-Oświata i wychowanie  

Rozdz. 80101-Szkoły podstawowe  

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 41.800 zł., a zwiększyć wydatki majątkowe na zadanie 

pn. „ Budowa instalacji gazowej” o kwotę 41.800 zł.  

 

Rozdz. 80114-Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół  

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 11.000 zł., a zwiększyć wydatki majątkowe na zadanie 

pn. „Oprogramowanie księgowe dla ZEAS w Pilicy” o kwotę 11.000 zł.  

 

h) Dokonać przeniesienia wydatków inwestycyjnych  

W dziale 801-Oświata i wychowanie  

Rozdz. 80101-Szkoły podstawowe  

Zmniejszyć wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. „Licznik ciepła” o kwotę 20.000 zł., 

a zwiększyć wydatki majątkowe na zadanie pn. „ Budowa instalacji gazowej” o kwotę 20.000 zł.  

 

i) Dokonać zmiany stawki dotacji do utrzymania mieszkań komunalnych  

Dotychczasową stawkę dotacji w wysokości 71,4 zł do 1 m2 zwiększyć do kwoty 78,82 zł. Ogółem 

wysokości dotacji nie ulega zmianie w związku ze zmniejszeniem powierzchni dotowanych mieszkań do 

wartości 2030 m2.  

Załącznik Nr 5 – Plan dotacji - do niniejszej uchwały obrazuje załącznik Nr 5 do uchwały Nr 

XXIX/231/2012 r. po zmianie.  
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Zmiany zawarte w pkt B) obrazuje załącznik Nr 1 - Dochody do niniejszej uchwały.  

Zmiany zawarte w pkt C), D), E), G) i H) obrazuje załącznik : Nr 2 - Wydatki  

Zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zawarte w pkt. D), E), G), i H) ujęte zostały w załączniku 

Nr 3 – Wykaz zadań Inwestycyjnych.  

 

Plan budżetu po zmianach:  

 

DOCHODY - 27.137.150 zł.  

WYDATKI - 27.797.150 zł.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

i Gminy  

 

 

Jan Pająk 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/237/2013 

Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 6 lutego 2013 r. 

Dochody  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/237/2013 

Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 6 lutego 2013 r. 

Wydatki  
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/237/2013 

Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 6 lutego 2013 r. 

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2013  
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/237/2013 

Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 6 lutego 2013 r. 

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok  
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/237/2013 

Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 6 lutego 2013 r. 

Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2013  
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