Uchwała Nr X/78/11
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zm.) oraz art. 212 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§1
Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2011 r. zgodnie z tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2011 r. zgodnie z tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
1. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2011 rok wynosi:
Dochody 67.519.572 zł
w tym:

1. dochody bieżące
52.402.082 zł
2. dochody majątkowe 15.117.490 zł

Wydatki - 71.934.296 zł
w tym:

1. wydatki bieżące
46.783.432 zł
2. wydatki majątkowe 25.150.864 zł

Przychody - 8.579.269 zł
Rozchody - 4.164.545 zł
Deficyt w wysokości 4.414.724 zł
2. Źródło pokrycia deficytu stanowić będą przychody z emisji obligacji.
3. Ustala się limit zobowiązań tytułu emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.000.000 zł
4. Ustala się limit zobowiązań tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000 zł
5. Rozchody finansowane będą przychodami z emisji obligacji oraz dochodami własnymi.
6. Zmianie ulega plan przychodów i rozchodów na 2011 r. zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały.
§4
1. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Trzebnica na 2011 r. zgodnie z tabelą Nr 4 do
niniejszej uchwały.
2. Zmianie ulegają nazwy zadań:

- „Opracowanie studium wykonalności dla projektów dotyczących rewitalizacji: ul. Jana Pawła II,
ul. Stawowej oraz ul. I. Daszyńskiego” na „Opracowanie specjalistycznej dokumentacji dla projektu
dotyczącego rewitalizacji ul. I. Daszyńskiego”
- „Przystosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego do potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej” na
„Przystosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
rozbudowa sieci teleinformatycznej”.
§5
Zmianie ulega plan wydatków na programy projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.
§6
Zmianie ulega plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na
2011 r. zgodnie z tabelą Nr 6 do uchwały.
§7
Zmianie ulega plan dotacji z budżetu gminy w 2011 r. - załącznik Nr 1 do uchwały.
§8
Zmianie ulega Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011 r. załącznik Nr 2 do uchwały.
§9
Upoważnia się Burmistrza Trzebnicy do zaciągania pożyczek, kredytów oraz emisji papierów
wartościowych w kwocie 5.000.000 zł
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy.

Uzasadnienie:

1. wprowadzono środki w dziale Transport i łączność z tyt. wpływów z różnych dochodów i pozostałych
odsetek;
2. wprowadzono środki w dziale Turystyka z tytułu wpływów z różnych dochodów i wpływów ze zwrotów
dotacji oraz płatności;
3. wprowadzono środki w dziale Gospodarka mieszkaniowa z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat oraz na wpływy z różnych dochodów;
4. Zmniejszono środki w dziale Gospodarka mieszkaniowa na wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
5. wprowadzono środki w dziale Administracja publiczna z tytułu wpływów z różnych opłat i dochodów
oraz dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
(Wdrożenie systemu obiegu dokumentów);
6. wprowadzono środki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tytułu wpływów
ze sprzedaży składników majątkowych;
7. zwiększono środki w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu odsetek
o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wprowadzono środki z tytułu wpływów z opłat
za koncesje i licencje;
8. wprowadzono środki w rozdziale Przedszkola z tytułu grzywien i inne kar pieniężnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz pozostałych odsetek;
9. zwiększono środki w rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego z tytułu dotacji celowych
otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego;
10. wprowadzono środki w rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół z tytułu
wpływów z różnych opłat;
11. zwiększono środki w rozdziale Pozostała działalność z tytułu dotacji celowych w ramach programów
finansowych z udziałem środków europejskich
12. zwiększono środki w dziale Pomoc społeczna z tytułu wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
13. wprowadzono środki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu grzywien i innych
kar pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz dochody z najmu
i dzierżawy składników majątkowych;
14. zmniejszono środki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu dotacji celowej
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków (Rewitalizacja
rynku w Trzebnicy wraz z instalacją systemu monitoringu);
15. wprowadzono środki w dziale Kultura fizyczna ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
16. zmiana kwalifikacji zadania na zakup usług remontowych:
- „Modernizacja dróg w ul. 1-go Maja i Leśnej oraz chodników przy ul. 1-go Maja i Armii Krajowej
w Trzebnicy”;
17. zabezpieczono środki na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą:
- „Budowa deptaka na ul. Daszyńskiego”,
- „Foliowanie okien w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy”;
- „Częściowe położenie chodnika wokół Przedszkola Nr 1”;

- „Dokumentacja na rozbudowę świetlicy w Taczowie Wielkim”
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej”
-„ Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO 2012 II ETAP”;
- „Poprawienie oświetlenia na Hali Sportowej ZAPO przy ul. Kościelnej 9 w Trzebnicy”
- „ Budowa pompowni wody na potrzeby stadionu miejskiego”
- „Budowa boiska do gry w piłkę plażową w Jaszycach”
5. zmniejszono środki na zadania inwestycyjne pod nazwą:
- „Opracowanie specjalistycznej dokumentacji dla projektu dotyczącego rewitalizacji
ul. I. Daszyńskiego”
- „Dostosowanie samochodu Straży Miejskiej do jej zadań”;
- „Dokumentacja techniczna dla projektu pn. Zarządzanie energią w budynku użyteczności
publicznej JST”;
- „Dokumentacja projektowa opracowana dla Domu Kultury”;
7. zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą:
- „Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"”
-„ Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej w powiecie trzebnickim poprzez budowę kompleksu
basenowego przy ul. Leśnej w Trzebnicy”
8. zabezpieczono i przeniesiono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą:
- „Przystosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
rozbudowa sieci teleinformatycznej”
9. przeniesienie środków w dziale Gospodarka mieszkaniowa na koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego;
10. zwiększono środki w dziale Administracja publiczna na zakup usług remontowych oraz na zakup
usług zdrowotnych;
11. zwiększono środki w rozdziale Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zabezpieczono środki na wynagrodzenia
bezosobowe;
12. wprowadzono zmiany w dziale Oświata i wychowanie zgodnie z otrzymaną dyspozycją;
13. wprowadzono zmiany w dziale Pomoc społeczna zgodnie z otrzymaną dyspozycją;
14. wprowadzono zmiany w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zgodnie z otrzymaną dyspozycją;
15. zwiększono środki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zakup usług
pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia;
16. zwiększono środki w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na dotacje celowe
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów
zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych;
17. zwiększono środki w dziale Kultura fizyczna na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup usług
pozostałych.
18. Zabezpieczono środki w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej na stypendia różne.

