UCHWAŁA Nr XXXIX/388/10
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 6 lipca 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
Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Trzebnica na 2010 r. zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.
§4
Prognozę kwoty długu na rok 2010 i lata następne przedstawia załącznik nr 4 do uchwały
§5
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2010 rok wynosi:
Dochody - 64.473.196 zł
w tym:

1. dochody bieżące
2. dochody majątkowe

45.349.312 zł
19.123.884 zł

Wydatki - 76.550.299 zł
w tym:

1. wydatki bieżące
2. wydatki majątkowe

42.494.826 zł
34.055.473 zł

Przychody - 14.775.903 zł
Rozchody - 2.698 800 zł
Deficyt w wysokości 12.077.103 zł
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy.

Uzasadnienie:
1. zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja budynku i terenu Dworca
Kolejowego w Trzebnicy w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych;”
2. zmniejszono środki na zadania inwestycyjne pod nazwą:
− „Budowa chodnika w miejscowości Cerekwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340”;
− „Modernizacja muru oporowego przy ul. Głowackiego i ul. Matejki”;
− „Utworzenie pieszych i rowerowych szlaków turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą
w Lesie Bukowym w Trzebnicy”;
− „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ‘Moje Boisko Orlik 2012’
w Ujeźdźcu Wielkim”;
− „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej przy ul. Kwiatowej”;
3. zabezpieczono środki na nowe zadania inwestycyjne pod nazwą:
− „Projekt parkingu na ul. Polnej”;
− „Budowa drogi w Blizocinie, modernizacja drogi w Kuźniczysku, modernizacja nawierzchni
chodników na ul. Obornickiej, Żeromskiego, Lipowej i Kosmonautów oraz budowa zatoczek
autobusowych przy ul. Ks. Bochenka”;
− „Południowo – Zachodni szlak Cysterski”;
− „Wykup gruntów”;
− „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boleścinie – wymiana okien”;
− „Przebudowa łazienek w SP w Kuźniczysku”;
− „Wymiana kanalizacji w ul. Konopnickiej”;
− „Projekty posadowienia kontenerów świetlicowych w Komorowie i Świątnikach”;
4. zwiększono środki na zadania inwestycyjne pod nazwą:
− „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP nr 3”;
− „ Modernizacja Przedszkola nr 2 w Trzebnicy”;
− „Projekt wodociągu na ul. Czereśniowej”;
− „Budowa oczyszczalni ścieków wraz kanalizacją w Skarszynie”;
− „Rewitalizacja rynku w Trzebnicy wraz z instalacją systemu monitoringu”;
5. wycofano zadania inwestycyjne pod nazwą:
− „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP w Boleścinie”;
− „Modernizacja stacji ujęcia wody celem poprawy jakości wody”;
− „Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do RPO WD działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności
i edukacja ekologiczna oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego
pn. Budowa ścieżek przyrodniczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku Miejskim przy
Sądzie Rejonowym w Trzebnicy wraz z utworzeniem Centrum Edukacyjno Ekologicznego
w Trzebnicy”;
− „Budowa placów zabaw dla dzieci w 16 miejscowościach w Gminie Trzebnica”;
6. zabezpieczono środki na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne za

nadzór elektryczny przy inwestycji „Rewitalizacja ulic Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie
terenów przy stawach w Trzebnicy”;
7. zwiększono środki na zakup usług pozostałych w ramach Gospodarki gruntami
i nieruchomościami;
8. zwiększono środki na zakup energii elektrycznej w działach Administracja publiczna oraz
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;

9. zabezpieczono środki w ramach rozdziału Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zakup
materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
10. przesunięto środki w ramach Szkół podstawowych zgodnie z otrzymaną dyspozycją;
11. zwiększono środki na dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli zgodnie z otrzymaną
dyspozycją;
12. wprowadzono środki w dziale Pomoc społeczna w ramach realizowanego programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki pt. „ O bierności do aktywności”;
13. zabezpieczono środki na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne za
nadzór elektryczny przy inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją
w Skarszynie”;
14. zwiększono środki w ramach rozdziału oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup usług pozostałych;
15. zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla Zespołu Placówek Kultury oraz dotację na prace
konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach na terenie Gminy Trzebnica;
16. wprowadzono środki w ramach rozliczenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego;
17. zmniejszono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji pod nazwą
„Przebudowa ulic Czereśniowej, Grunwaldzkiej, Wł. Łokietka, Wł. Jagiełły w Trzebnicy”;
18. wprowadzono środki z tytułu zwrotu kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych
przedszkoli na terenie Gminy Trzebnica, a zamieszkujących na terenie innych gmin.

