Uchwała Nr VIII/68/11
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 18 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2011 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 2011 r. zgodnie z załącznikiem tabela Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2011 r. zgodnie z załącznikiem tabela Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§3
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2011 rok wynosi:
Dochody 68.295.570 zł
w tym:

1. dochody bieżące
52.024.453 zł
2. dochody majątkowe 16.271.117 zł

Wydatki 6 67.709.457 zł
w tym:

1. wydatki bieżące
45.477.729 zł
2. wydatki majątkowe 22.231.728 zł

Przychody 6 3.579.269 zł
Rozchody 6 4.165.382 zł
Nadwyżka w wysokości 586.113 zł

§4
1. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Trzebnica na 2011 r. zgodnie z załącznikiem
Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmianie ulegają nazwy zadań:
6„Budowa 16 placów zabaw na terenach wiejskich” na „Budowa 19 placów zabaw na terenach
wiejskich”;
6 „Zakup i montaż urządzeń zabawowych do Malczowa” na „Zakup i montaż urządzeń zabawowych
do Malczowa i Rzepotowic”
§5
Zmianie ulega plan wydatków na programy projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§6
Zmianie ulega plan przychodów i rozchodów na 2011 r. zgodnie z tabelą Nr 5 do uchwały.
§7
Zmianie ulega plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.
§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.
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na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.4B.2011 z dn. 24.03.2011 roku
zwiększono plan dotacji przekazanej z budżetu państwa dla Gminy na 2011 rok na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
wprowadzono środki w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi na opłaty na rzecz
budżetu państwa;
wprowadzono środki w rozdziale Program rozwoju Obszarów Wiejskich 200762013 na składki na
ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i
wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych;
zabezpieczono środki na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą:
6 „Opracowanie studium wykonalności dla projektów dotyczących rewitalizacji: ul. Jana Pawła II,
ul. Stawowej oraz ul. I. Daszyńskiego”;
6 „Modernizacja dróg w ul. 16go Maja i Leśnej oraz chodników przy ul. 16go Maja i Armii Krajowej
w Trzebnicy”;
6 „Dolnośląska Sieć Szkieletowa”;
6 „Przystosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego do potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej”;
6 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Boleścinie”;
6 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku”.
zmniejszono środki na zadania inwestycyjne pod nazwą:6 Dokumentacja projektowa opracowana dla
Domu Kultury;
zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą:
6„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Ujeźdźcu
Wielkim”.
wycofanie zadania:
6 „Przebudowa drogi 6 ul. Korczaka w Trzebnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej” oraz
przeniesienie środków z powyższego zadania na zadanie „Rewitalizacja ulic Leśnej i Korczaka
oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy”;
zwiększono środki w dziale Oświata i wychowanie na zakup usług pozostałych;
zabezpieczono środki w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza na inne formy pomocy dla uczniów;

wprowadzono środki w rozdziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na opłaty na rzecz
budżetu państwa, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia
bezosobowe oraz na pozostałe odsetki;
zwiększono środki w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zakup usług remontowych
oraz na zakup usług pozostałych;
przeniesienie środków z rozdziału Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na Biblioteki;
wprowadzono zmiany w ramach działu Kultura fizyczna zgodnie z otrzymaną dyspozycją;
zabezpieczenie środków w dziale Kultura fizyczna na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na składki na
Fundusz Pracy

