
      UCHWAŁA NR IX/61/ 2011         
          Rady Miejskiej Żerkowa                   

            z dnia  29 września 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., zarządzeniem Nr 23/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. i zarządzeniem Nr 25/2011 z 

dnia 26 lipca 2011 r. oraz uchwałą Nr VIII/56/2011 z dnia 29 sierpnia 2011r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

§ 1.otrzymuje brzmienie: 

§ 1.1. Uchwala się dochody budżetu na 2011 rok      34.209.174,63   zł 

 z tego: 

- dochody bieżące w kwocie       32.155.264,86   zł 

 - dochody majątkowe w kwocie        2.053.909,77   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  2.159.301,51 zł 

 

§ 2.otrzymuje brzmienie: 

§  2.1.Uchwala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie    40.973.174,86   zł 

 z tego: 

 - wydatki bieżące w kwocie                    30.203.874,86   zł 

 - wydatki majątkowe w kwocie       10.769.300,-      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       132.524,14     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   7.916.806,20    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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

 

§ 5. Uchwała  ma zastosowanie do roku budżetowego 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/61/2011 z dnia 29 września 2011 r.  

Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie wprowadzenia zmian  

do budżetu na 2011 rok. 

 

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-8.3111-285/11 z dnia 05.09.2011 r. zwiększył plan 

dotacji celowej w dziale 852 o kwotę 2.568,- zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. 

W dniu 13.07.2011 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu systemowego „Jak 

dorosnę będę….”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na 

wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w kwocie 79.472,70 zł.  

Dochody własne zwiększą się w dziale 854 i 754 o kwotę 71.000,- zł. Ogółem budżet zwiększy się po 

stronie dochodów i wydatków o kwotę 153.040,70 zł. 

Również w budżecie dokonuje się przesunięć w poszczególnych podziałkach klasyfikacji 

budżetowej.  

W dziale 010 rozdz. 01095 zaoszczędzone środki w kwocie 40.000,- zł przesuwa się na dział 

852- kwota 20.000,- zł zwiększy plan na wyżywienie mieszkańców w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Raszewach i 20.000,- zł dla MGOPS w Żerkowie na zasiłki celowe.  

W dziale 600 dokonuje się zmiany oznaczenia paragrafu, ma być wydatek bieżący a był inwestycyjny. 

oraz zmniejsz się plan o 110.000,-zł  na  inwestycje drogowe. W dziale 750 dokonuje się przesunięć w 

ramach działu. W dziale 751 dokonuje się drobnych przesunięć w ramach rozdziału 75108,                                   

dziale 754 zwiększa się plan o 75.000,- zł na zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP 

Żerków i 3.450,- zł na opłacenie energii w poszczególnych jednostkach. 

W dziale 801 rozdz. 80101 drobne przesunięcia a w rozdz. 80104 zwiększa się plan dotacji o kwotę 

5.294,96 zł dla Gminy Jarocin na dziecko z naszej gminy uczęszczające do przedszkola 

integracyjnego w Jarocinie, drobne przesunięcia w rozdz.85401i 85415. 

W dziale 853 zwiększył się plan o kwotę 79.472,70 zł na realizację projektu „Gdy dorosnę będę…” 

W dziale 854 przesunięcia w planie na zakup akcesoriów łazienkowych w Schronisku. 

W dziale 757 zmniejsza się plan o kwotę 140.000,- zł niższe koszty obsługi kredytów i pożyczek. 

W dziale 758 rezerwę ogólną w kwocie 50.000,- zł przesuwa się łącznie z kwotą 150.000,- zł do 

działu 900 i zwiększa się plan o 250.000,- zł na zakup ciągnika i sprzętu do oczyszczania miasta i 

zimowego utrzymania dróg i ulic. 

W dziale 921 zmniejsza się plan o kwotę 148000,- zł niewykorzystane środki na wydatkach 

inwestycyjnych oraz remontach (remont sali Dobieszczyzna przekłada się na rok 2012). 

W dziale 900 zwiększa się plan na dotację o 12.000,- zł na przydomowe oczyszczalnie. 

W dziale 926 zwiększa się plan o kwotę 176.000,- zł na wykonanie zadań inwestycyjnych pn. 

Odwodnienie i utwardzenie boiska przy sali w Chrzanie, Budowa rozbiegu do rzutu oszczepem, 

wykonanie barierek zabezpieczających oraz dwóch kabin do zawodników na boisku sportowym w 

Brzóstkowie. 

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu. 


