
    Uchwała Nr VIII/61/11       
Rady Miejskiej w Byczynie

           z dnia 08 kwietnia 2011 roku                        

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4,  pkt  9   lit.  „i”  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 roku  
o samorządzie  gminnym (z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późn. zm), art. 211, 212 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (z 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§  1.  Wprowadzić  zmianę  w  uchwale  nr  III/17/10  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  
z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

§ 2.Wprowadzić do budżetu gminy na 2011 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań 
własnych o kwotę 248.687,00 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                  248.687,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna           248.687,00 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                248.687,00 zł 
Dochody bieżące           248.687,00 zł
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich      211.383,96 zł

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich        37.303,04 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                  248.687,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna           248.687,00 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                248.687,00 zł 
Wydatki bieżące           248.687,00 zł 
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego                248.687,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych            95.970,46 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                     152.716,54 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone            99.739,54 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            52.977,00 zł

§ 3. Po wyżej wymienionych zmianach budżet gminy na 2011 rok przedstawia się jak niżej:

Dochody 32.917.484,77 zł w tym:
Dochody bieżące 29.552.847,23 zł
Dochody majątkowe     3.364.637,54 zł



Wydatki 33.318.664,87 zł w tym:
Wydatki bieżące 29.099.023,82 zł
Wydatki majątkowe    4.219.641,05 zł

Deficyt budżetowy      401.180,10 zł
Przychody     5.226.874,64 zł w tym:
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 303.550,10 zł
Kredyty i pożyczki na rynku krajowym               4.923.324,54 zł
Rozchody   4.825.694,54 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§  5.  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  
w Urzędzie Miejskim w Byczynie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
   w Byczynie

            Grzegorz Kapica

                        


