
      UCHWAŁA NR VIII/56/ 2011         
          Rady Miejskiej Żerkowa                   

            z dnia  29 sierpnia 2011r.   
   

 
 
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.211, 212, 214, 

215, 222, 235-237, i 264 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 

157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1 

 W uchwale Nr V/29/2011 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 23 lutego 2011 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu zmienionej zarządzeniem Nr 7/2011 Burmistrza Miasta  

i Gminy Żerków z dnia 16 marca 2011r  ,uchwałą  Nr VI/42/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r, 

zarządzeniem Nr 16/2011 z dnia 26 maja 2011r., uchwałą Nr VII/50/2011 z dnia 14 czerwca 

2011 r. i zarządzeniem Nr 23/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. oraz zarządzeniem Nr 25/2011 z 

dnia 26 lipca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

§ 1.otrzymuje brzmienie: 

§ 1.1. Uchwala się dochody budżetu na 2011 rok      34.056.133,93 zł 

 z tego: 

- dochody bieżące w kwocie       31.622.224,16   zł 

 - dochody majątkowe w kwocie        2.433.909,77   zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych    
odrębnymi ustawami w wysokości       4.845.336,-      zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości          95.000,-       zł 

zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały 

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3  w wysokości  2.079.828,81 zł 

 

§ 2.otrzymuje brzmienie: 

§  2.1.Uchwala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie    40.820.134,16   zł 

 z tego: 

 - wydatki bieżące w kwocie                    29.925.834,16   zł 

 - wydatki majątkowe w kwocie       10.894.300,-      zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 



2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) wydatki na realizację zadań z  zakresu administracji rządowej i innych zleconych 
odrębnymi ustawami w wysokości        4.845.336,-      zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości       127.229,18     zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3  w części związanej z realizacją zadań w wysokości   7.865.333,50     zł 

 
§ 3. W § 7 ustala się plan dotacji z tego 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. W § 9 w pkt 2 dokonuje się zmiany w upoważnieniu Burmistrza do: 

       2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków  

między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na 

wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

 

§ 6. Uchwała  ma zastosowanie do roku budżetowego 2011.  

 

 

       PRZEWODNICZĄCY 
Rady Miejskiej Żerkowa 
mgr Grzegorz Andraszak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/56/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.  

Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie wprowadzenia zmian  

do budżetu na 2011 rok. 

 

 Zwiększa się dochody własne w działach 010 o 4.000,- zł odsetki od wpłat za wodę,  

w dziale 700 o 800,- zł odsetki od czynszów i 4.000,- zł zwrot podatku VAT. 

W rozdz. 70005 o 530,- zł większe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania.  

W dziale 754 o 19.000,- zł wpłaty na zakupy wyposażenia dla OSP, w dziale 756 o 150.000,- 

zł większe dochody podatku dochodowego od osób prawnych, dziale 852 rozdz. 85203  

o 5.870,- zł są to dochody 5% od dochodów budżetu państwa, rozdz. 85212 odsetki 800,- zł  

i ściągnięte należności z wypłaconych świadczeń 5.000,- zł, dziale 921 dobrowolna wpłata 

10.000,- zł  od sołectwa Miniszew na rzecz sali wiejskiej. 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Żerków zawarł umowę w dniu 31 maja 2011 r. z Urzędem 

Marszałkowskim w Poznaniu na udzielenie dotacji celowej w kwocie 79.500,- zł na 

przebudowę drogi dojazdowej w obrębie Śmiełów. Następnie podpisał umowę w dniu 29 

czerwca z Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu na kwotę 7.796,- zł  

z przeznaczeniem na remont placu zabaw w Raszewach. 

 

 Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.J-2.3111-173/11 z dnia 04.07.2011 r. 

zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 22.750,- zł na zakup podręczników w ramach 

Rządowego programu pomocy uczniom na 2011 rok. 

Natomiast pismem Nr FB.J-8.3111-215/11 z dnia 22.07.2011 r. zwiększył plan dotacji 

celowej o kwotę 84.917,- zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania”. 

 

 Również pismem z dnia 08.08.2011 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji 

celowej o kwotę 15.100,- zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w m. Raszewy na 

malowanie pomieszczeń oraz remont urządzeń technicznych i instalacyjnych. 

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 776.243,- zł. 

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gminy zwiększyło plan wydatków na określone 

zadania.  

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu pismem Nr DKL3101-21/11 z dnia 29 

sierpnia 2011 r. ustala plan finansowy w kwocie 8.930,- zł na przygotowanie i 

przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. 

 



 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  pismem z dnia 18 lipca 211r przydzieliło 

środki na usuwanie klęski żywiołowej zadania ,, Remont dróg gminnych w m. Chwałów, 

wysokość dotacji 380.000,-żł,  

Zwiększony plan dochodów własnych skierowano na zwiększenie wydatków takich jak: 

- w dziale 600- ogółem zwiększono plan o 489.500,- zł, własne środki przesunięto  

i zwiększono plan na zakup tłucznia i remont dróg gminnych,  

 W dziale tym również dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków na 

usuwanie skutków powodziowych dotyczących „Remontu – odbudowy dróg 

gminnych w m. Chwałów”, było zaplanowane w dziale 600-60016-6050       

                          a winno być 600-60078-6050 plan 500 000,-zł. 

- w dziale 754- zwiększono plan ogółem o kwotę 39.400,- zł w tym: na opłacenie składki 

ZUS- od umowy zlecenia, zakup wyposażenia dla OSP oraz zakup 

motopomp dla OSP Komorze, Dobieszczyzna, Żerków. 

- w dziale 801-  zwiększono plan ogółem o 26.139,- zł w tym: dotacji dla Stowarzyszenia 

Lubinia Mała i Stowarzyszenia Ludwinów szkół i oddziałów przedszkolnych 

łącznie o kwotę 36.000,- zł. 

 Zaoszczędzone środki w szkołach podstawowych i gimnazjum przeniesiono  

i zwiększono plan o 129.683,- zł na powstające oddziały przedszkolne oraz 

dofinansowanie do obozu w Chalinie. 

- w dziale 852- zwiększono plan ogółem o 132.317,- zł w tym: o 26.500,- zł na usługi 

opiekuńcze oraz ustalono plan 5.800,- zł na zwroty niezgodnie pobranych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

- w dziale 854- zwiększa się plan ogółem o 72.161,- zł w tym: 35.000,- zł na zakup środków 

żywności i przygotowanie posiłków dla obozów i kolonii, dofinansowanie 

obozu w Chalinie. 

- w dziale 900- zaoszczędzone środki na energii w kwocie 100.000,- zł przesuwa się na 

wykonanie nowych punktów oświetleniowych dla m. Stęgosz  

i Dobieszczyzna oraz w rozdz. 90002 przesuwa się w planie 5.000,- zł z usług 

na zakup części dla spycha (wysypisko śmieci). 

- w dziale 921 – zmniejsza się plan na remontach a przesuwa się zaoszczędzone środki na 

dział 926 na budowę bieżni do rzutu oszczepem 

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu. 

 

       PRZEWODNICZĄCY 
Rady Miejskiej Żerkowa 
mgr Grzegorz Andraszak 

 


