UCHWAŁA Nr XXXVI/375/10
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zm.) oraz art. 212 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:
§1
Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
1. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Trzebnica na 2010 r. zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmianie ulega nazwa zadania „Budowa placów zabaw dla dzieci w 8 miejscowościach w Gminie
Trzebnica” na „Budowa placów zabaw dla dzieci w 16 miejscowościach w Gminie Trzebnica”.
3. Zmianie ulega plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§4
Zmianie ulega plan dotacji z budżetu gminy na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§5
Zmianie ulegają wydatki i dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§6
Zmianie ulega plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r. zgodnie z załącznikiem
Nr 7 do uchwały.
§7
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2010 rok wynosi:
Dochody - 62.369.757 zł
w tym:

1. dochody bieżące
2. dochody majątkowe

43.638.986 zł
18.730.771 zł

Wydatki - 72.670.957 zł
w tym:

1. wydatki bieżące
2. wydatki majątkowe

41.764.059 zł
30.906.898 zł

§8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy.

Uzasadnienie:
1. zabezpieczono środki na konkurs „Najładniejsza wieś w gminie Trzebnica” oraz program „Bezrobotni

dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”;
2. wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pod nazwą „Zakup wiat przystankowych dla miejscowości
Brochocin, Przyborów i Droszów” oraz „Modernizacja muru oporowego przy ul. Głowackiego
i ul. Matejki”;
3. zabezpieczono środki w ramach rozdziału Straż Miejska;
4. wprowadzono środki w rozdziale Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
na zakup usług pozostałych;
5. przeliczono i uzupełniono do wymaganej przepisami kwoty dotacje dla niepublicznych placówek
oświatowych;
6. zabezpieczono środki na wypłacenie nagrody jubileuszowej w Zespole Szkół: Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim;
7. zwiększono środki na realizację zadania „Budowa boiska sportowego przy SP w Ujeźdźcu Wielkim –
Orlik 2012” z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach
programu ‘Moje Boisko – Orlik 2012’ w Ujeźdźcu Wielkim”;
8. zabezpieczono środki na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie w Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy;
9. zwiększono środki w dziale Oświata i wychowanie oraz Kultura fizyczna i sport zgodnie z otrzymaną
dyspozycją;
10. zabezpieczono środki na dofinansowanie uczestnictwa drużyn odysejowych z gminy Trzebnica
w ogólnopolskim finale konkursu „Odysei Umysłu”;
11. zmniejszono środki na zakup usług pozostałych w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ;
12. zabezpieczono środki na nowe zadania inwestycyjne pod nazwą:
- „Wyposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego w urządzenia zabawowe w kompleksie ORLIK 2012”,
- „Wykonanie boisk do siatkówki oraz badmintona na terenie gminnym przy ul. Oleśnickiej
w Trzebnicy”;
13. zabezpieczono środki w dziale Kultura i ochronna dziedzictwa narodowego na zakup usług pozostałych;
14. zwiększono środki w rozdziale Obiekty sportowe na zakup energii;
15. zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne „Zakup lodowiska”;
16. zmniejszono kwotę dotacji w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności komunikacyjnej
lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego między
ul. Milicką i Prusicką” zgodnie z zawartym aneksem z dnia 25.01.2010;
17. zwiększono środki w ramach odsetek;
18. naliczono kary umowne z powodu dużych opóźnień w realizacji prac związanych z "Budową hali
sportowej przy SP nr 3 w Trzebnicy”;
19. na podstawie pisma Wojewody nr PS-III-3050-45/10 z dnia 15.03.2010 r. wprowadzono dotację celową
przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywania”;
20. zwiększono środki w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód w związku z dokonaniem
rewaloryzacji czynszu dzierżawnego.
21. zabezpieczono środki w ramach urzędów wojewódzkich na zakup usług obejmujących tłumaczenia;
22. zwiększono środki na rozszerzenie funkcjonalności Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie
Miejskim w Trzebnicy;
23. zabezpieczono środki na realizację projektu ”Produkt turystyczny – promocja atrakcyjności turystycznej
gmin otaczających Wrocław”;
24. zabezpieczono środki na dofinansowanie uczestnictwa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Europejskim Finale Konkursu „Odysei Umysłu”;
25. zmniejszono środki w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

26. wprowadzono dotacje na podstawie pisma Wojewody dolnośląskiego nr KO-WO-0341/5B/2010 z dnia

15.04.2010 r. przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w SP
nr 2 w Trzebnicy oraz pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw w SP nr 3 w ramach
Rządowego Programu Radosna Szkoła;
27. dokonano przeniesień w budżecie wydatków inwestycyjnych celem dostosowania do załącznika nr 4
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszy Spójności”;
28. zwiększono środki na budowę chodnika w miejscowości Cerekwica – podpisanie umowy z Wojewodą
z dnia 22.03.2010 na dofinansowanie.

