
      UCHWAŁA NR X/69/ 2011         
          Rady Miejskiej Żerkowa                   

            z dnia  27 października 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., zarządzeniem Nr 25/2011 z dnia 

26 lipca 2011 r. i zarządzeniem Nr 30/2011 z dnia 7 października 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      34.956.572,63   zł 

 z tego: 

- dochody bieżące w kwocie       32.902.662,86   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       5.229.424,-      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    41.720.572,86   zł 

 z tego: 

 - wydatki bieżące w kwocie                    30.881.272,86   zł 

 - wydatki majątkowe w kwocie       10.839.300,-      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        5.229.424,-      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   9.123.806,20    zł 

 
§ 3. W § 4 kwota planowanych przychodów nie ulega zmianie i wynosi 9.357.448,99. 
§ 4. W § 5 łączna kwota rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 2.593.448,76. 
§ 5. 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. 

§ 6. W § 13 wraca zapis o brzmieniu: 
1) Rezerwa ogólna w wysokości 50.000,-  
2) Rezerwa celowa w wysokości 80.000,- 
z tego:  
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,- 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

 

§ 8. Uchwała  ma zastosowanie do roku budżetowego 2011.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Miejskiej Żerkowa 
mgr Grzegorz Andraszak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/69/2011 z dnia 27 października 2011 r.  

Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie wprowadzenia zmian  

do budżetu na 2011 rok. 

 

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 12.10.2011 r. Nr FB.J-4.3111-381/11 

zmniejszył plan o kwotę 7.000,- zł w dziale 852 tj. Opieka rozdz. 85228 na usługi opiekuńcze. 

Natomiast zwiększył plan w rozdziale 85203 o kwotę 21.928,- zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie wydatków bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy w Raszewach  

i o 400,- zł zwiększył plan w rozdz. 85213 na dofinansowanie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne wypłacane z pomocy społecznej.  

Pismem z dnia 19.10.2011 r. Nr FB.J-9.3111-388/11 zwiększył plan dotacji w rozdz. 

85213 o kwotę 900,- zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 

pobierające świadczenia pielęgnacyjne a pismem z dnia 18.10.2011 r. Nr FB.J-9.3111-368/11 

zwiększył plan dotacji w rozdz. 85295 o kwotę 11.200,- zł na dofinansowanie realizacji 

programu w zakresie dożywiania. 

Następnym pismem z dnia 17.10.2011 r. Nr FB.J-9.3111-396/11 zwiększył plan dotacji 

celowej w rozdz. 85219 o kwotę 6.000,- zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 

realizujących pracę socjalną w środowisku w 2011 roku. 

Również pismem z dnia 17.10.2011 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 108.423,- 

zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. 

Zgodnie z podpisanym „Aneksem nr 14” w dniu 7.10.2011 r. do umowy z dnia 

15.12.2005 r. zwiększono o dofinansowanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie o kwotę 

180.000,- zł na pokrycie kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej. 

 Po stronie wydatków dokonuje się przesunięć kwot w planie budżetu. 

Dział 010 zmniejsza się plan o kwotę 85.500,- zł opłaty podatku VAT. 

Dział 600 zwiększa się plan o 40.000,-  na zakup soli do posypywania dróg i ulic w okresie 

zimy. 

Dział 700 rozdz. rozdz. 70005 zmniejsza się plan o kwotę 40.000,- zł, a rozdz. 70001 

zwiększa się plan o 3.000,- na usługi kominiarskie. 

 Dział 754 zwiększa się plan o 18.000,- zł na zakup wyposażenia, paliwa oraz wypłatę 

ryczałtów i remont motopomp w jednostkach OSP. 

Dział 758- Rezerwy ogólne, Rada wraca przesuniętą rezerwę do stanu pierwotnego, gdyż nie 

miała uprawnień do przesunięcia.  



Dział 801dokonuje się drobnych przesunięć z usług pozostałych na usługi remontowe  

w Szkole w Komorzu i hali sportowej w Żerkowie. 

Dział 900 zmienia się znaczenie paragrafu w formę dotacji dla schroniska zwierząt, zgodnie  

z podpisaną umową z gminą Jarocin oraz drobne przesunięcia w ramach rozdziału. 

Dział 921 rozdz. 9216 przesuwa się 1.000,- zł z usług na zakup wyposażenia w bibliotece.  

Dział 926 zwiększa się plan o 50.000,- na opłacenie podatku VAT. 

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu. 

 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Miejskiej Żerkowa 
mgr Grzegorz Andraszak 


