Uchwała Nr XXXV/371/10
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 22 marca 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.
Zmianie ulega nazwa zadania " Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP w Ujeźdźcu
Wielkim" i otrzymuje brzmienie " Budowa biska sportowego przy SP w Ujeźdzcu Wielkim - ORLIK
2012".
2. 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 ulegają dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające
przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
§5
W załączniku Nr 6 przedstawia się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
§6
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2010 rok wynosi:
Dochody - 59.688.718 zł
w tym:

1.
2.

dochody bieżące
dochody majątkowe

42.566.085 zł
17.122.633 zł

Wydatki - 69.989.918 zł
w tym:

1.
wydatki bieżące
2. wydatki majątkowe

41.321.472 zł
28.668.446 zł

§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy .

Uzasadnienie:

1. wprowadzono dotację na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB.IV.3040/15-1/10 z dn12 lutego

2010 r. przeznaczoną na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" na zadanie pn. "Przebudowa ulic, Czereśniowej, Grunwaldzkiej,
Łokietka
i
Jagiełły
w Trzebnicy" ;
2. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla jst;
3. wprowadzono środki z najmu nieruchomości zgodnie z umową zawartą w dniu 30 września 2009 r.;
4. naliczono kary umowne z powodu dużych opóźnień w realizacji prac związanych z " Budową hali sportowej
przy SP nr 3 w Trzebnicy;
5. wprowadzono środki w związku z nadpłaconą fakturą dotyczącą planów zagospodarowania
przestrzennego oraz karę umowną za "Projekt parkingu przy Urzędzie Miejskim";
6. wprowadzono do budżetu środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
7. zwiększono środki w dziale oświata i wychowanie w związku z wypłatą nagród jubileuszowych,
zatrudnieniem nowych pracowników, wypłatą zasiłku na zagospodrowanie oraz podwyżek płac;
8. zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń za nadzór elektryczny w związku z Modernizacją
kompleksu boisk przy ul. Sportowej, Budowy remizy strażackiej w Marcinowie, rewitalizację obszaru
leśnego;
9. w związku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszono środki na"Budowę drogi w Biedaszkowie Małym";
10. zabezpieczono środki na oczyszczanie wód opadowych, opłatę komornika za eksmisję
na ul. Daszyńskiego, zakup szaf kartotekowych oraz stelaży ekspozycyjnych;
11. zabezpieczono środki na czynsz dzierżawny za lodowisko, wypłaty nagród dla policji, remont ul.
Daszyńskiego;
12. przesunięto środki na działania z zakresu kultury fizycznej i sportu zgodnie z dyspozycją;
13. zabezpieczono środki w rozdziale urzędy gmin na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz
remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy;
14. przesunięto środki w rozdziale lecznictwo ambulatoryjne na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych;
15. przesunięto środki w ramach gospodarki odpadami na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;
16. przesunięto i zwiększono środki w ramch gospodarki gruntami i nieruchomościami na koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego;
17. zabezpieczono środki na zakup mocowań do słupków na boisko do gry w tenisa na hali sportowej przy SP
nr 3;
18. rozwiązano rezerwę ogólną;
19. zwiększono środki na zadania inwestycyjne:
- "Budowa hali sportowej przy SP nr 3 w Trzebnicy”;
- "Projekt wodociągu na ul. Czereśniowej";
- "Dokumentacja projektowa 8 placów zabaw: Będkowo, Blizocin, Jaźwiny, Koniowo, Masłów,
Skoroszów, Ujeździec Mały, Ujeździec Wielki" z jednoczesną zmianą nazwy zadania na
"Wykonanie dokumentacji projektowej 16 placów zabaw w Gminie Trzebnica";
20. wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pod nazwą:
- "Projekt modernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy w celu wzmocnienia formuły
dostępności instytucji dla mieszkańców i turystów, oraz poprawy estetyki ciągu ul. ks. W. Bochenka”;
- "Projekt deptaku na ul. Daszyńskiego";
- "Zakup kserokopiarki dla SP w Masłowie";
- "Wykonanie planów odnowy dla 12 miejscowości w Gminie Trzebnica";
- "Projekt boiska przy SP w Kuźniczysku";
- "Zakup bramek do piłki ręcznej na halę sportową przy SP nr 3 w Trzebnicy";

21. zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne "Parking samochodowy przy Orliku" z jednoczesną
zmianą nazwy zadania na "Wymiana nawierzchni parkingu przy kompleksie sportowym Orlik".

