Uchwała Nr XLVI/249/2010
Rady Miejskiej
w Głuszycy
z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 212 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska
w Głuszycy u c h w a l a, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały.
Przed zmianami:
Plan dochodów wynosi:
Plan wydatków wynosi:

23 440 588,31 zł
26 550 866,31 zł

Po zmianach:
Plan dochodów wynosi:
Plan wydatków wynosi:

23 457 606,31 zł
26 567 884,31 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na kwotę: 17 018,00 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę: 17 018,00 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 5 Plan Przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 r. do uchwały
Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XXXIV/190/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
budżetu gminy na 2010 r. otrzymuje brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 9 – Planowane wydatki inwestycyjne w 2010 r. do uchwały Rady Miejskiej
w Głuszycy Nr XXXIV/190/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy
na 2010 r. otrzymuje brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. § 3 uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XXXIV/190/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu gminy na 2010 r. otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt w wysokości 3 110 278 zł sfinansowany z:
a) zaciągniętych pożyczek
w kwocie
994 047 zł
b) zaciągniętych kredytów
w kwocie 2 000 000 zł
c) emisji obligacji komunalnych
w kwocie
116 231 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 444 047 zł, z następujących tytułów:
a) emisji obligacji komunalnych
w kwocie 1 450 000 zł
b) zaciągniętych kredytów
w kwocie 2 000 000 zł
c) zaciągniętych pożyczek
w kwocie
994 047 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 333 769 zł, z następujących tytułów:
a) wykupu obligacji
w kwocie
470 000 zł
b) spłaty kredytów
w kwocie
863 769 zł
4. Prognozę kwoty długu na 2010 r. i lata następne określa załącznik nr 4.”
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Wprowadzone zmiany po stronie dochodów są wynikiem:
1. Zwiększono plan dochodów w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 – Drogi
publiczne gminne § 2700 o kwotę 30 000 zł, w związku z otrzymaniem środków od
Nadleśnictwa Wałbrzych zgodnie z podpisaną umową nr 6/06/2010, na przedsięwzięcie
remontowe pn. „Remont drogi ul. Leśna w Głuszycy.
2. Zwiększono plan dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę
7 300 zł – dostosowano plan do wykonania za trzy kwartały br.
3. Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów nr ST5/0341/300b/KBM/10/2250 z dnia 16
września 2010 r. zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej w dziale 758 – Różne
rozliczenia rozdział 75801 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 45 858,00 zł.
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO-WO-0341/48B/2010 z dnia 04
października 2010 r. informującego o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na
sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień
awansu zawodowego wprowadzono plan w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział
80195 – pozostała działalność § 2030 na kwotę 276 zł.
5. W związku z zatrudnianiem pracowników publicznych i zwrotem części wydatków
poniesionych przez gminę z Powiatowego Urzędu Pracy zwiększono plan dochodów w dziale
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 – Pozostała działalność
w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 30 000 zł.
6. Zmniejszono plan w dziele 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w § 0830 o kwotę 2 200 zł i § 0960
o kwotę 2 500 zł w związku z przekazaniem świetlic wiejskich do Centrum Kultury.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków są wynikiem:
1. Zwiększenia planu dochodów.
2. Realizacji zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne w Głuszycy celem urealnienia
planu wydatków.
3. Realizacji zmian zgłaszanych przez referaty Urzędu Miejskiego w Głuszycy celem
urealnienia planu wydatków.
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Zwiększono plan wydatków o kwotę 8 540 zł w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych na realizacje zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń Centrum Kultury
w Głuszycy na Centrum Informacji Turystycznej wraz z termomodernizacją budynku”opracowanie studium wykonalności.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne
Zmniejszono plan wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 600 zł celem
dostosowania planu do bieżących potrzeb.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Wprowadzono plan w § 4300 na kwotę 41 460 złotych na pokrycie prowizji w związku z zawartą
umową kredytową nr 10/2992 w dniu 23.09.2010 r. oraz umową pożyczki
Nr PROW321,11,01197,02 na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego zawartą
16.09.2010 r.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 zgodnie ze złożonym wnioskiem przez
Dyrektora, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.
§

Szkoła Podstawowa nr 3
zmniejszenie

4010
4270
OGÓŁEM

0

zwiększenie

22 000
5 000
27 000

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Zwiększono plan wydatków oddziałów przedszkolnych zgodnie ze złożonymi wnioskami
przez Dyrektorów, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.
§

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 3

zmniejszenie

zmniejszenie

4010
4110
4120
OGÓŁEM

0

zwiększenie

6 729
1 016
166
7 911

0

zwiększenie

3 950
1 270
280
5 500

Ogółem
10 679
2 286
446
13 411

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
Zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000 zł w § 4300 – zakup usług pozostałych celem
dostosowania planu do bieżących potrzeb.
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe
Na wniosek Dyrektora szkoły zmniejszono plan wydatków w § 4240 – Zakup pomocy
naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 140 zł, zwiększając jednocześnie o kwotę
140 zł § 4280 –Zakup usług zdrowotnych, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.
Dział 852 – Pomoc Społeczna
Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian między paragrafami
w rozdziałach 85202- Domy pomocy społecznej, 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego i w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, celem
dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy
Zwiększono plan w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2 800 zł. celem dostosowania
planu do bieżących potrzeb.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dokonano zmian między paragrafami w związku z realizacją zadania pn. „ Budowa
kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna, ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna”.
Zmniejszono § 6050 – o kwotę 1 570 000 zł, zwiększono § 6057 o kwotę 965 035 zł i § 6059
o kwotę 604 965 zł (zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu
Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich ).
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zmniejszono plan w § 4260 o kwotę 70 000 zł i § 4300 o kwotę 40 000 zł, celem
dostosowania planu do bieżących potrzeb.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
W związku z zatrudnianiem pracowników w ramach robót publicznych zwiększono plan
wydatków o kwotę 20 407 zł w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, celem
dostosowania planu do bieżących potrzeb.

