
RADA MIEJSKA
wJaworzynieSlaskiej

Uchwala nr XV/49/03

Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej

z dnia 28 listopada 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 fmansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z
2003 roku z póznozm.) Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

§ 1

\.../
Zmniejsza sie plan dochodów w budzecie gminy na 2003 rok o kwote
z tego w:

-dziale 600 - Transport i lacznosc
rozdzial60016- Drogipublicznegminne
§ 626 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych ha fmansowanie lub
dofmansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych

-dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
rozdzial70095- Pozostala dzialalnosc
§ 075- Dochodyz najmui dzierzawyskladnikówmajatkowychSkarbu
Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora fmansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

\.../
- dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fIZYcznychi od innych
jednostek nie'posiadajacych osobowosci prawnej
rozdzial 75615 - Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od
czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 031 - Podatek od nieruchomosci

§2

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

-dziale 010 - Rolnictwo i lesnictwo
rozdzial 01078 - Usuwanie skutków klesk zywiolowych
§ 3020- Nagrodyi wydatkiosoboweniezaliczonedo wynagrodzen

-dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
rozdzial70004- Róznejednostkiobslugigospodarkimieszkaniowej
§ 6210 - Dotacje celowe z budzetu na fmansowanie lub dofmansowanie kosztów
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realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakladów budzetowych 8.000,-

- dziale 750 - Administracja publiczna
rozdzial75011- Urzedy wojewódzkie
§ 4210- Zakupmaterialówi wyposazenia
rozdzial75023- Urzedygmin
§ 4270 - Zakup uslug remontowych
§ 4440 - Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych
rozdzial75095- Pozostala dzialalnosc
§ 3030 - Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych
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10.451,-
5.330,-
5.121,-

150,-
150,-

- dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
rozdzial 75412 - Ochotnicze straze pozarne
§ 4210 - Zakup materialów i wyposazenia
rozdzial 75414 - Obrona cywilna
§ 4210 - Zakup materialów i wyposazenia

3.720,-
3.160,-
3.160,-

560,-
560,-' '

'-../

- dziale 801 - Oswiata i wychowanie
rozdzial80l O1- Szkolypodstawowe
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 - Skladki na ubezpieczenia spoleczne
§ 4120- Skladkina FunduszPracy
§ 4210 - Zakup materialów i wyposazenia
§ 4270- Zakupuslugremontowych
§ 4280 - Zakup uslug zdrowotnych
§ 4300 - Zakup uslug pozostalych
rozdzial80104- Przedszkola
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 - Skladki na ubezpieczenia spoleczne
§ 4120 - Skladki na Fundusz Pracy
rozdzial 80110 - Gimnazja
§ 3020 - ~agrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen
§ 4210- Zakupmaterialówi wyposazenia
rozdzial 80113 - Dowozenie uczniów do szkól
§ 4300 - Zakup uslug pozostalych
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- dziale 851 - Ochrona zdrowia
rozdzial 85154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi
§ 3030 - Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych
§ 4210- Zakupmaterialówi wyposazenia
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

23.065,-
23.065,-

65,-
19.000,-
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- dziale 853 - Opieka spoleczna
rozdzial 85314 - Zasilki i pomoc w naturze
§ 3110 - Swiadczenia spoleczne
§ 411O- Skladkina ubezpieczeniaspoleczne
rozdzial 85319 - Osrodki pomocy spolecznej
§ 4410- Podrózesluzbowekrajowe
rozdzial85395- Pozostala dzialalnosc
§ 3110- Swiadczenia spoleczne
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8.782,-
3.000,-
5.782,-

100,-
100,-
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3.000,-



§ 4210 - Zakup materialów i wyposazenia

-dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdzial 85401 - Swietlice szkolne
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110- Skladki na ubezpieczenia spoleczne
§ 4120 - Skladki na Fundusz Pracy
§ 4440- Odpisyna zakladowyfunduszswiadczensocjalnych

-dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdzial92109- Domyi osrodkikultury,swietlicei kluby
§ 4210- Zakupmaterialówi wyposazenia
§ 4260 -Zakup energii
§ 6050 - Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych

' "

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

-dziale 600 - Transport i lacznosc
rozdzial 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 6050 - Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych
rozdzial60078- Usuwanieskutkówkleskzywiolowych
§ 4210- Zakupmaterialówi wyposazenia

-dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
rozdzial70004- Róznejednostkiobslugigospodarkimieszkaniowej
§ 4300- Zakupuslugpozostalych
§ 6210 - Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofmansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakladów budzetowych

' /

-dziale 750 -Administracja publiczna
rozdzial 75011 - Urzedy wojewódzkie
§ 4300 - Zakup uslug pozostalych
§ 4410- Podrózesluzbowekrajowe
rozdzial75023- Urzedygmin
§ 4210- Zakupmaterialówi wyposazenia
§ 4300 - Zakup uslug pozostalych
rozdzial 75095 - Pozostala dzialalnosc
§ 4210- Zakupmaterialówi wyposazenia
§ 4300- Zakupuslugpozostalych

-dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
rozdzial 75412 - Ochotnicze straze pozarne
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen
§ 4270 - Zakup uslug remontowych
§ 4280 - Zakup uslug zdrowotnych
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych
rozdzial 75414 - Obrona cywilna
§ 4270 - Zakup uslug remontowych
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-dziale 801 - Oswiata i wychowanie
rozdzial 80101 - Szkoly podstawowe
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 - Skladki na ubezpieczenia spoleczne
§ 4120 - Skladki na Fundusz Pracy
§ 4210 -Zakup materialów i wyposazenia
§ 4270 - Zakup uslug remontowych
§ 4280 - Zakup uslug zdrowotnych
§ 4300 - Zakup uslug pozostalych
§ 4410 - Podróze sluzbowe krajowe
rozdzial 80104 - Przedszkola

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 - Skladki na ubezpieczenia spoleczne
§ 4120 - Skladki na Fundusz Pracy
§ 4280 - Zakup uslug zdrowotnych
rozdzial 80110 - Gimnazja
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4260 - Zakup energii
§ 4280 - Zakup uslug zdrowotnych
rozdzial 80113 - Dowozenie uczniów do szkól
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 - Skladki na ubezpieczenia spoleczne
§ 4210 - Zakup materialów i wyposazenia
§ 4270 - Zakup uslug remontowych
§ 4280 - Zakup uslug zdrowotnych

,

53.324,-
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- dziale 851 - Ochrona zdrowia
rozdzial 85154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi
§ 4110- Skladkina ubezpieczeniaspoleczne
§ 4300- Zakupuslugpozostalych
§ 4410- Podrózesluzbowekrajowe

23.065,-
23.065,-

65,-
22.000,-

1.000,-

- dziale 853 - Opieka spoleczna
rozdzial 85314 - Zasilki i pomoc w naturze
§ 3110 - Swiadczenia spoleczne
rozdzial 85319 - Osrodki pomocy spolecznej
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4300 - Zakup uslug pozostalych
rozdzial 85328 - Uslugi opiekuncze
§ 4110 - Skladki na ubezpieczenia spoleczne
§ 4300 - Zakup uslug pozostalych

13.382,-
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5.782,-
6.100,-

100,-
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1.250,-

- dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdzial 85401 - Swietlice szkolne

§ 4280 - Zakup uslug zdrowotnych
§ 4300 - Zakup uslug pozostalych

150,-
150,-
71,-
79,-



-dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdzial92109- Domyi osrodkikultury,swietlicei kluby
§ 4210- Zakupmaterialówi wyposazenia
§ 4260 -Zakup energii

3.600,-
3.600,-
3.000,-

600,-

§ 3

Zmienia sie nazwe zadania inwestycyjnego z "wykonanie 3 szt. wezlów na rozdzielczej sieci
wodociagowej w Jaworzynie Sl. ul. l-go Maja-Pocztowa, l-go Maja-Zymierskiego,
Kosciuszki-Swidnicka" na zadanie "wykonanie 4 szt. wezlów na sieci rozdzielczej
wodociagowej w Jaworzynie Sl. skrzyzowanie ulic: Kosciuszki-Pocztowa, l-go Maja-Jana
Pawla II/dawna Zymierskiego/, Kosciuszki-Swidnicka oraz w Nowym Jaworowie
skrzyzowanieul. l-go Maja z droga powiatowa Swidnica-Strzegom".

§4
'-'

Plan budzetu po zmianach stanowi kwote:
. po stronie dochodów -12.207.554 zl
. po stronie wydatków - 12.806.554 zl

§5

W planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
dokonuje sie zwiekszenia srodków na zadaniu:
. zakup prasy do zgniatania i paczkowania odpadów - 20.000 zl
i zmniejszenia na zadaniu:
. budowa przylacza gazowego do budynku komunalnego przy ul. Swidnickiej 7 i 9 o kwote

20.000zl.
Plan wydatków ogólem nie ulega zmianie.

§6
""""""

W planie wydatków srodka specjalnego przy Urzedzie Miasta dokonuje sie zwiekszenia
srodków na zadaniu:

. prowizjebankowe- 500zl,

. remont mieszanka mineralno-bitumiczna nawierzchni ul. Koscielnej w Pastuchowie -
12.500 zl

i zmniejszenia na zadaniu:
. remont chodników w Jaworzynie Sl. - 10.000 zl,
. remont czastkowy masa asfaltowa w Jaworzynie Sl. - 3.000 zl.
Plan wydatków ogólem nie ulega zmianie.

§7
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta.

§ 8
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega wywieszeniu na tablicy ogloszen.

Kazi



do Uchwaly nr XV/49/03

Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej

z dnia 28 listopada 2003 roku

Dochody

Dochody budzetu Gminy zmniejsza sie o kwote 97.606 zl w zwiazku z:
- faktem, ze inwestycja pn. "budowa drogi polozonej na dzialkach nr 165, 157,189,204,378,
384/1,385/1, 151w, 311, 322, 321315,333,332 w miejscowosci Milikowice" nie moze byc
zrealizowana w dostatecznym zakresie w 2003 r. zrezygnowano z wkladu TFOGR i zwrócono
sie jednoczesnie z prosba o dofinansowanie zadania w roku 2004 z puli przeznaczonej na
usuwanie skutków powodzi 2001; zmniejsza sie plan dochodów i wydatków o kwote 75.000
zl;
- pismem ZGKiM w Jaworzynie Sl. informujacym o uwolnieniu sie srodków na zadaniu -

doplata do ceny wody i scieków Izmniejsza sie zuzycie wody i scieków/- 19.000 zl oraz na
zadaniuinwestycyjnym3.400zl. O kwote22.400zl zmniejszasieplan dochodóww pozycji
podatek od nieruchomosci od osób prawnych Iw zwiazku z trudna sytuacja finansowa
podatników wystepuje nizsza niz planowana realizacja wplywów w tej pozycji/;
- Rada Solecka wsi Piotrowice na zebraniu w dniu 29.09.2003 r. podjela decyzje o przejeciu
od najemcy lokalu uzytkowego w swietlicy wiejskiej pomieszczenia magazynowego o pow.
20,13 m2.W zwiazku z powyzszym od miesiaca listopada br. mniejsze beda wplywy z tytulu
najmu o kwote 206 zl, o która zmniejsza sie strone dochodowa i wydatkowa/§ 4260 I.

Wydatki

./

Zmiany wydatków dotycza nastepujacych dzialów:
- rolnictwo i lesnictwo - w rozdziale Usuwanie skutków klesk zywiolowych przesuwa sie
kwote 400 zl. Powyzsza zmiana jest niezbedna z uwagi na koniecznosc wyplacenia
ekwiwalentów za uzywanie wlasnej odziezy i obuwia oraz za pranie odziezy we wlasnym
zakresie dla pracowników wykonujacych zadania w ramach prac publicznych. Srodki
przenosi sie z zakupów materialów i wyposazenia, gdyz nie zostana one "Wwykorzystane,
- gospodarka mieszkaniowa - w rozdziale Rózne jednostki obslugi gospodarki
mieszkaniowej wprowadza sie zadanie inwestycyjne "wykonanie sanitariatów z wymiana
pionów na ul. Slowackiego 8 w Jaworzynie Sl." za kwote 8.000 zl. Srodki przesuwa sie z
zadania inwestycyjnego "wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociagowej laczacej
SUW z siecia przemyslowa w StoJaworowie" - 11.400zlI 8.000zl na nowezadanie
inwestycyjne i 3.400 zl na zmniejszenie dochodów/,
- administracja publiczna -w rozdziale Urzedy wojewódzkie wprowadza sie zmiany w
wysokosci 5.234 zl. Przesuniec dokonuje sie na zakupy, co pozwoli na dokonanie
modernizacji sprzetu komputerowego na stanowiskach pracy wykonujacych zadania zlecone;
zmniejszasiewydatkidotyczacepodrózysluzbowych407 zl i zakupuuslugpozostalych-
4.827 zl;
w rozdziale Urzedygmin w zwiazku ze zwiekszonym zatrudnieniem /pracownicy publiczni! w
2003 r. w Urzedzie Miasta zwieksza sie odpis na ZFSS w wysokosci 5.121. zl Iprzeniesienie



edukacyjna opieka wychowawcza - na pokrycie brakujacych srodków wynikajacych z
zatrudnienia dodatkowej osoby w stolówce szkolnej w Gimnazjum zwieksza sie srodki o
kwote5.798zl I § 4010- 4.494zl, § 4110-1.150 zl i w § 4120-154 zl/. Ponadtozmniejsza
sie wydatki o kwote 150 zl w § 4280 - 71 zl i § 4300 - 79 zl.
Szkola Podstawowa w Jaworzynie Sl. Na pokrycie brakujacych srodków na wynagrodzenia
osobowe, pochodne od wynagrodzen i odpis na ZSSS zwieksza sie srodki o kwote 6.948 zl.
W zalaczniku nr 1 do uchwaly przedstawiono szczególowy podzial na paragrafy.
- kulturai ochronadziedzictwanarodowego- uchwalazebraniawiejskiegowsi Czechy
nr 212003z dnia 17.11.2003 przeniesiono srodki w wysokosci 1.000 zl z zakupów
wyposazenia do swietlicy wiejskiej na oplacenie energii elektrycznej i wody zuzytych w
swietlicy wiejskiej.
Zgodnie z intencja wsi Piotrowice przesuwa sie srodki w wysokosci 394 zl z zakupu energii
na zakup materialów budowlanych do remontu swietlicy wiejskiej.
Wprowadza sie zadanie inwestycyjne pn. "rozbudowa swietlicy wiejskiej w Pasiecznej"
polegajace na dobudowie wezlów sanitarnych bezposrednio przy scianie elewacji i ganku
wejsciowego do swietlicy. Srodki w wysokosci 2.000 zl przesuwa sie z zakupu materialów i
wyposazenia.

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego przedstawiona w § 3 Uchwaly Rady Miejskiej
wynika z potrzeby wykorzystania zakupionych, a nie wbudowanych z uwagi na róznice
materialowo-techniczne na remontowanych czesciach lujawnione po dokonaniu odkrywek! a
materialach zakupionych do realizacji zadania w wersji pierwotnej. Wykonanie wezla w
Nowym Jaworowie pozwoli na efektywniejsza prace wodociagu i zmniejszy ewentualne
straty przy awariach na linii zasilajacej miasto Jaworzyna Sl. od tej strony.

W Gminnym Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej przesuwa sie srodki
fmansowe w wysokosci 20.000 zl z zadania "budowa przylacza gazowego do budynku
komunalnego przy ul. Swidnickiej 7 i 9", które nie bedzie realizowane w 2003 roku, na zakup
prasy do zgniatania i paczkowania odpadów. Zakup ten pozwoli na zmniejszenia objetosci
odpadów przeznaczonych do magazynowania na terenie bazy ZGKiM oraz usprawni sposób
dalszego ich transportu do recyklingu. Wyeliminowanie pustych przestrzeni i zmniejszenie
objetosci pozwoli na transport wiekszej ilosci odpadów, przez co obnizy sie koszt ich
przewozu.'

W ramach srodka specjalnego przesuwa sie srodki z zadania "remont chodników w
Jaworzynie Sl." w wysokosci 10.000 zl na oplacenie prowizji bankowych - 500 zl i na
"remont mieszanka mineralno-bitumiczna nawierzchni ul. Koscielnej w Pastuchowie" - 9.500
zl. Powyzsze zadanie zasila sie ponadto kwota 3.000 zl z zadania" remont czastkowy masa
asfaltowa w Jaworzynie Sl.". W roku biezacym za kwote 12.000 zl wykonano remont
nawierzchni ul. Koscielnej w Pastuchowie. Koszt zadania obejmowal wykonanie nawierzchni
tluczniowej. Podczas wizji lokalnej w dniu 13.11 2003 r. stwierdzono, ze z uwagi na duze
spadki terenu nastepuje powierzchniowe wyplukiwanie drogi. Celowym jest wykonanie
nawierzchni bitumicznej w celu zabezpieczenia drogi przed jej zniszczeni~m.

8U


