
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/236/2017 

RADY MIASTA IMIELIN 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) 

Rada Miasta Imielin 

uchwala: 

§ 1.  Zwiększenie budżetu miasta na 2017 rok w planie dochodów na zadania własne, w tym zwiększenia 

dochodów  o kwotę 324.220,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

§ 2. Zmniejszenie budżetu miasta na 2017 rok w planie wydatków na zadania własne, o kwotę 

4.599.779,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

§ 3. Zmniejszenia budżetu miasta na 2017 rok w planie przychodów o kwotę 4.924.000,00 zł, zgodnie 

z załącznikiem Nr 3 

§ 4. Budżet po zmianach po stronie: 

- dochodów wynosi 40.880.276,49 zł 

- wydatków wynosi 41.958.298,49 zł 

- przychodów wynosi 1.428.022,00 zł 

- rozchodów wynosi 350.000,00 zł 

- deficyt wynosi 1.078.022,00 zł. 

§ 5.  W uchwale Nr XXV/160/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 21 grudnia 2016 roku dokonuje się  

zmian w: 

§ 3. który otrzymuje brzmienie: "Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 1.078.022,00 zł." 

§ 4. który otrzymuje brzmienie: "Ustala się, że źródłami pokrycia planowanego deficytu będą wolne środki 

o któych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 978.022,00 zł oraz pożyczka z WFOŚ w wysokości 

100.000,00 zł"; 

§ 9. który otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 

1.428.022,00 złotych oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 350.000,00 zł." 
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§ 6. W załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXV/160/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 21 grudnia 2016 roku 

"Planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2017 rok" poprzez 

zmniejszenie dotacji bieżącej w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport 

zbiorowy o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 750.000,00 zł oraz zwiększenie dotacji bieżącej w dziale 801 - 

 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 140.000,00 zł.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący  Rady Miasta Imielin 

 

 

Tomasz Lamik 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/236/2017 

Rady Miasta Imielin 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

Nazwa jednostki IMIELIN 

Nr dokumentu Uchwała Nr  XXXVIII/236/2017  Rady Miasta Imielin 

Data podjęcia  2017-12-28 

Rodzaj  Zwiększenie planu dochodów 

  

Dział  Treść Zmniejszenie 

dochodów 

Zwiększenie 

dochodów 

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydtki związane z ich 

poborem 

0,00 213.170,93 

  dochody bieżące- zadania własne 0,00 213.170,93 

  wpływy z podatku rolnego 0,00 26.000,00 

  wpływy z podatku od środków transportowych 0,00 17.170,93 

  wpływy z podatku od spadków i darowizn 0,00 10.000,00 

  wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw 

0,00 40.000,00 

  wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 80.000,00 

  podatek dochodowy od osób fizycznych 0,00 40.000,00 

758  Różne rozliczenia 0,00 29.050,00 

  dochody bieżące - zadania własne 0,00 29.050,00 

  środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 29.050,00 

801  Oświata i wychowanie 0,00 60.000,00 

  dochody bieżące- zadania własne 0,00 60.000,00 

  wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 

w jednostakch realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego 

0,00 60.000,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 22.000,00 

  dochody bieżące - zadania własne 0,00 22.000,00 

  wpływy z różnych opłat 0,00 22.000,00 

 324.220,93 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/236/2017 

Rady Miasta Imielin 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

Nazwa jednostki IMIELIN 

Nr dokumentu Uchwała Nr XXXVIII/236/2017 Rady Miasta Imielin 

Data podjęcia  2017-12-28 

Rodzaj Zmniejszenie planu wydatków 

, 

Dział Rozdział Treść Zmniejszenie 

wydatków 

Zwiększenie 

wydatków 

600  Transport i łączność -3.530.000,00 0,00 

 60004 Lokalny transport zbiorowy -80.000,00 0,00 

  Wydatki bieżące w tym: -80.000,00 0,00 

  2) dotacje na zadania bieżące -80.000,00 0,00 

 60016 Drogi publiczne gminne -3.410.000,00 0,00 

  Wydatki majątkowe, w tym: -3.110.000,00 0,00 

  wydatki na inwestycje -3.110.000,00 0,00 

  Wydatki bieżące w tym: -300.000,00 0,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych,w  tym: -300.000,00 0,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -300.000,00 0,00 

700  Gospodarka mieszkaniowa -190 000,00  0,00 

 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej -10.000,00 0,00 

  Wydatki bieżące w tym: -10.000,00 0,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych,w  tym: -4.000,00 0,00 

  b)  wydatki związane z realizacją ich statutowych -4.000,00 0,00 

  3) świadczenia na rzecz osób fizycznych -6.000,00 0,00 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -180 000,00 0,00 

  Wydatki majątkowe w tym: -100.000,00 0,00 

  wydatki na zakupy inwestycyjne - 100 000,00 0,00 

  Wydatki bieżące, w tym: -80.000,00 0,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym -80.000,00 0,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich stautowych zadań -80.000,00 0,00 

710  Działalność usługowa -10 000,00 0,00 

 71012  Zadania z zakresu geodezji i kartografii -10 000,00 0,00 

  Wydatki bieżące w tym -10.000,00 0,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym -10.000,00 0,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich stautowych zadań -10 000,00 0,00 

801  Oświata i wychowanie -472.779,07 0,00 

 80101 Szkoły podstawowe -392.779,07  0,00 

  Wydatki majątkowe, w tym -95.000,00 0,00 

  wydatki na inwestycje -95.000,00 0,00 

  Wydatki bieżące, w tym -297.779,07 0,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -150.000,00 0,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane -150.000,00 0,00 
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  4) wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

w części zwiazanej z realizacją zadań jednostki 

samorządu terytorialnego 

-147.779,07 0,00 

 80104 Przedszkola -40.000,00 0,00 

  Wydatki bieżące, w tym: -40.000,00 0,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym -40.000,00 0,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane -40.000,00 0,00 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 40.000,00 0,00 

  Wydatki bieżące, w tym: -40.000,00 0,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym -40.000,00 0,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -40.000,00 0,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -348.000,00 0,00 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -105.000,00 0,00 

  wydtaki majątkowe, w tym -105.000,00 0,00 

  wydatki na inwestycje -105.000,00 0,00 

 90003 Oczyszczanie miast i wsi -90.000,00 0,00 

  Wydatki bieżące, w tym: -90.000,00 0,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym -90.000,00 0,00 

  b) wydatki  związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

-90.000,00 0,00 

 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -80.000,00 0,00 

  Wydatki majątkowe, w tym: -80.000,00 0,00 

  wydatki na inwestycje -80.000,00 0,00 

 90095 Pozostała działalność -73.000,00 0,00 

  Wydatki bieżące, w tym: 0,00 0,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym -73.000,00 0,00 

  b) wydatki  związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

-73.000,00 0,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -16.000,00 0,00 

 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury -8.000,00 0,00 

  Wydatki bieżące, w tym: -8.000,00 0,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym -8.000,00 0,00 

  b)  wydatki  związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

-8.000,00 0,00 

 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -8.000,00 0,00 

  Wydatki bieżące, w tym: -8.000,00 0,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym -8.000,00 0,00 

  b)  wydatki  związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

-8.000,00 0,00 

926  Kultura fizyczna -73.000,00 0,00 

 92601 Obiekty sportowe -4.000,00 0,00 

  Wydatki bieżące, w tym: -4.000,00 0,00 

  1)  wydatki jednostek budżetowych, w tym -4.000,00 0,00 

  b)  wydatki  związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

-4.000,00 0,00 

 92695 Pozostała działalność -69 000,00 0,00 

  Wydatki bieżące, w tym: -69.000,00 0,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym -69.000,00 0,00 

  b) wydatki  związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

-69 000,00 0,00 

Razem -4.599.779,07 0,00 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/236/2017 

Rady Miasta Imielin 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

Nazwa jednostki IMIELIN 

Nr dokumentu Uchwała Nr XXXVIII/236/2017 Rady Miasta Imielin 

Data podjęcia  2017-12-28 

Rodzaj Zmniejszenie planu przychodów 

, 

 Nazwa Zmniejszenie 

przychodów 

 Nadwyżki z lat ubiegłych - 4.924.000,00 
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