
RADA MIEJSKA

wJaworzynieSlaskiej

Uchwala nr XIV/45/O3

Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej

z dnia 27 pazdziernika 2003 roku

w sprawie: dokonania zmian w budzecie gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
gminnym (tj. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póznozmianami) oraz art. 124 ust. 1 pkt 1 i
2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z
2003 roku z póznozm.) Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

§ 1

-" 1.Zwieksza sie plan dochodów w budzecie gminy na 2003 rok o kwote
z tego w:

38.1O9,-zl

- dziale 758 - Rózne rozliczenia
rozdzial75805- Czescrekompensujacasubwencjiogólnejdla gmin
§ 292 - Subwencje ogólne z budzetu panstwa

33.109,-
33.109,-
33.109,-

- dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdzial92109- Domyi osrodkikultury,swietlicei kluby
§ 096- Otrzymanespadki,zapisyi darowiznyw postacipienieznej

5.000,-
5.000,-
5.000,-

2.Zmniejsza sie plan dochodów w budzecie gminy na 2003 rok o kwote 33.1O9,-zl

../

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fIZYcznychi od innych
jednostek nie posiadajacych osobowosci prawnej
rozdzial75615- Wplywyz podatkurolnego,podatkulesnego,podatkuod
czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 031- Podatekod nieruchomosci

33.109,-

33.109,-
33.109,-

§2

1.Zwieksza sie plan wydatków w budzecie gminy na 2003 rok o kwote
z tego w:

180.350,-zl

- dziale600- Transport i lacznosc
rozdzial60016- Drogipublicznegminne
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

157.500,-
157.500,-
157.500,-

- dziale 750 - Administracja publiczna
rozdzial 75022 - Rady gmin
§ 4270 - Zakup uslug remontowych
rozdzial 75023 - Urzedy gmin
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych

4.800,-
800,-
800,-

4.000,-
4.000,-



-dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
rozdzial 75412 - Ochotnicze straze pozarne
§ 4260 - Zakup energii
§ 4270 - Zakup uslug remontowych
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
rozdzial 75414 - Obrona cywilna
§ 4300 - Zakup uslug pozostalych

13.050,-
10.710,-

700,-
250,-

9.760,-
2.340,-
2.340,-

- dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdzial92109- Domyi osrodkikultury,swietlicei kluby
§ 6050- Wydatkiinwestycyjnejednostekbudzetowych

5.000,-
5.000,-
5.000,-

2.Zmniejsza sie plan wydatków w budzecie gminy na 2003 rok o kwote
z tego w :

175.350,-zl

- dziale 600 - Transport i lacznosc
rozdzial 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

157.000,-
157.000,-
157.000,-

- dziale 750 -Administracja publiczna
rozdzial75022- Radygmin
§ 4210- Zakupmaterialówi wyposazenia

800,-
800,-
800,-

- dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
rozdzial 75412 - Ochotnicze straze pozarne
§ 4110 - Skladki na ubezpieczenia spoleczne
§ 4120 - Skladki na Fundusz pracy
§ 4210 - Zakup materialów i wyposazenia
§ 4300 - Zakup uslug pozostalych
§ 4430 - Rózne oplaty i skladki
rozdzial 75414 - Obrona cywilna
§ 4210 - Zakup materialów i wyposazenia

13.550,-
11.210,-

596,-
240,-

8.624,-
1.250,-

500,-
2.340,-
2.340,-

- dziale 75&- Rózne rozliczenia
rozdzial75809- Rozliczeniamiedzyjednostkamisamorzaduterytorialnego
§ 6300- Wydatkina pomocfinansowaudzielanamiedzyjednostkamisamorzadu
terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

4.000,-
4.000,-

4.000,-

§3
Plan budzetu po zmianach stanowi kwote:

. po stroniedochodów- 12.306.246 zl

. po stronie wydatków - 12.905.246 zl

§4
W planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
dokonuje sie zwiekszenia srodków na zadaniu:
. wymiana ogrzewania weglowego na ekologiczne w budynku Miejskiego Klubu

Sportowego "Karolina" przy ul. Sportowej w Jaworzynie Sl. - 5.000 zl



i zmniejszenia na zadaniu:
. budowa przylacza gazowego do budynku komunalnego przy ul. Swidnickiej 7 i 9 o kwo

5.000 zl.
Zmienia sie nazwe zadania z "wymiana ogrzewania weglowego na olejowe w budynku
Miejskiego Klubu Sportowego "Karolina" przy ul. Sportowej w Jaworzynie Slaskiej" na
zadanie "wymiana ogrzewania weglowego na ekologiczne w budynku Miejskiego Klubu
Sportowego "Karolina" przy ul. Sportowej w Jaworzynie Slaskiej".

Plan wydatków ogólem nie ulega zmianie.

§ 5
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta.

§6
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega wywieszeniu na tablicy ogloszen.



\ /
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Uzasadnienie

do Uchwaly nr XIV/45/O3

Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej

z dnia 27 pazdziernika 2003 roku

Dochody

Dochody budzetu Gminy zwieksza sie o kwote 33.109 zl w zwiazku z pismem
Ministra Finansów nr ST3-4820-68/2003 z dnia 07.10.2003 r. w sprawie czesci
rekompensujacej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensujacej dochody utracone z
tytulu ulg i zwolnien ustawowych za I pólrocze 2003 roku.

Od Samorzadowego Osrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Sl. do
budzetu gminy wplynela kwota 5.000 zl obejmujaca darowizny pieniezne. Sa to srodki
zebrane podczas Gminnych Dozynek "Milikowice 2003" z przeznaczeniem na remont
swietlicy wiejskiej

W zwiazku z nizsza niz planowano realizacja wplywów w podatku od nieruchomosci
od osób prawnych, wynikajaca z trudnej sytuacji finansowej podatników, zmniejsza sie plan
dochodów o kwote 33.109 zl.

Wydatki

Zmiany wydatków dotycza nastepujacych dzialów:
transport i lacznosc - w rozdzialeDrogipublicznegminnezmieniasie nazwezadaniaz

"budowa ul. Spacerowej we wsi Milikowice" na "budowa drogi polozonej na dzialkach nr
165,157,189,204,378,387,384/1,384/2,385/1,151 w., 311, 322, 321, 315, 333, 332 we
wsi Milikow'ice".Zmiana nazwy zadania pozwoli na uzyskanie srodków z Urzedu
Marszalkowskiego na budowe ul. Spacerowej i Parkowej, z puli przeznaczonej na usuwanie
skutków powodzi w 2001 r. oraz umozliwi etapowanie zadania i jego kontynuacje w 2004 r.
Ponadto na to zadanie przesuwa sie srodki w wysokosci 500 zl z przeznaczeniem na zakup
paliwa niezbednego do transportu materialów przy ul. Spacerowej w Milikowicach (z
rejestracji OSP w zwiazku ze wznowieniem dzialalnosci - rozdz. 75412),
- administracja publiczna - w rozdzialeUrzedygmin wprowadzasiezadanie
inwestycyjne "zakup urzadzen do pomiarów sytuacyjno-wysokosciowych" o wartosci 4.000
zl. Zakup niwelatora wraz z niezbednym osprzetem pozwoli na dokonywanie pomiarów w
terenie przy planowaniu i prowadzeniu inwestycji. Srodki przesuwa sie z zadania "remont ul.
1 Maja w Jaworzynie Sl.", które w 2003 roku nie bedzie realizowane.
- bezpieczenstwopublicznei ochrona przeciwpozarowa- w rozdzialeOchotniczestraze
pozarne dokonuje sie nastepujacych zmian:
1. kwota 9.760 zl dotyczy remontu kapitalnego silnika z wymiana bloku i walu korbowego w
pojezdzie gasniczym jednostki w KRSG OSP w Nowicach (w zwiazku z awaria);
przeniesienia dokonywane saz § 4210 - 8.624 zl, § 4300 - 550 zl, § 4110 - 346 zl i § 4120-
240 zl;



2. ogrzewanie remizy OSP Pastuchów w okresie zimy 2003 r. spowodowalo zwiekszone
zuzycie pradu elektrycznego, zwiekszylo to wydatki w § 4260 o kwote 700 zl (przesuniecie z
§ 4300);
3. za wykonana instalacje elektryczna w nowej remizie jednostki OSP Piotrowice nalezy
zaplacic kwote 250 zl (przeniesienie z § 4110).
W rozdziale Obrona cywilna kwote 2.340 zl zaplanowana w roku 2003 na zakup regalów
magazynowych przenosi sie na § 4300. Ze wzgledu na okreslone gabaryty nalezy zlecic
wykonanie regalów,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadza sie nowe zadanie
inwestycyjne "wykonanie centralnego ogrzewania w budynku swietlicy wiejskiej w
Milikowicach" na kwote 5.000 zl

./

W Gminnym Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej przesuwa sie srodki
finansowe w wysokosci 5.000 zl z zadania "budowa przylacza gazowego do budynku
komunalnego przy ul. Swidnickiej 7 i 9", które nie bedzie realizowane w 2003 roku, na
zadanie "wymiana ogrzewania weglowego na ekologiczne w budynku Miejskiego Klubu
Sportowego "Karolina" przy ul. Sportowej w Jaworzynie Sl.". Zwiekszenie srodków pozwoli
na wymiane wyeksploatowanego kotla weglowego wraz z osprzetem na ekologiczny oparty
na palenisku retortowym przy zachowaniu nizszych od obecnych wskazników emisji.
Ponadto zmienia sie nazwe zadania z "wymiany ogrzewania weglowego na olejowe w
budynku Miejskiego Klubu sportowego "Karolina" przy ul. Sportowej w Jaworzynie
Slaskiej" na zadanie "wymiana ogrzewania weglowego na ekologiczne w budynku
Miejskiego Klubu Sportowego "Karolina" przy ul. Sportowej w Jaworzynie Sl.". Powyzsza
zmiananazwypozwolina wykorzystanieinnegoniz planowanozródlaciepla- kotla
weglowego opartego na palenisku retortowym, którego koszt eksploatacji jest znacznie nizszy
niz kotla olejowego, przy zachowaniu nizszych od obecnych wskazników emisji /istniejacy
kociol weglowy/.
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