U C H W A Ł A Nr XIV/119/12
------------------------------------------Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 13 lutego 2012 roku
w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2012.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 233 Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) - Rada
Miejska w Łazach
-uchwalaco następuje:
§1
1. W Uchwale Nr XII/105/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie budżetu Gminy Łazy na rok 2012 :
a) dokonać zmian planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały;
b) dokonać zmian planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały;
c) zmniejszyć deficyt budżetowy o kwotę 435.476 zł.
2. Po wprowadzonych zmianach:
a) plan dochodów budżetowych wyniesie 51.287.364 zł;
b) plan wydatków budżetowych wyniesie 51.626.534 zł;
c) planowany deficyt budżetu wyniesie 339.170 zł i zostanie sfinansowany
przychodami z:
- zaciągniętych kredytów w wysokości 339.170 zł;
d). planowane przychody budżetu wyniosą 7.375.040 w tym:
- kredyty 4.572.687 zł,
- pożyczki 2.802.353 zł,
e). limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wyniesie 339.170 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach
Maciej Kubiczek
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/119/12
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 13.02.2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012.
Dział

1
600
60053
6207

756

75615

0310
801
80195
2007

2009

TREŚĆ
(źródła dochodów)

Dochody

2
Transport i łączność
Infrastruktura telekomunikacyjna
Dotacje celowe w ramach programów z
udziałem środków europejskich oraz środków ,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6

ogółem
3
-476.028
-476.028
-476.028

w tym:
bieżące
4

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej

96.039

96.039

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości

96.039

96.039

96.039
104.473
104.473
88.802

96.039
104.473
104.473
88.802

15.671

15.671

-275.516

200.512

Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów z
udziałem środków europejskich oraz środków ,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6
Dotacje celowe w ramach programów z
udziałem środków europejskich oraz środków ,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6

Razem

2

majątkowe
5
-476.028
-476.028
-476.028

-476.028

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/119/12
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 13.02.2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012
Dział
Rozdz.

1
600

Treść

2
Transport i łączność

60053 Infrastruktura
telekomunikacyjna
801 Oświata i wychowanie
80195 Pozostała działalność
Razem

Wydatki
ogółem

Bieżące w tym:
Wydatki
majątkowe
Jednostek
Dotacje
Świadczenia Programy
budżetowych
na zadania
na rzecz
finansowane (inwestycje
i zakupy
bieżące
osób
z udz. śr.
Wydatki związ.
inwestycyjne)
fizycznych
art. 5 ust. 1
Wynagrodzenia z realiz. zad.
pkt 2 i 3
i ich poch.
statutowych
3
4
5
6
7
8
9
-911.504
-911.504
-911.504

-911.504

200.512

200.512

200.512

200.512

-710.992

200.512

3

-911.504

UZASADNIENIE
Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2012,
w związku z wnioskiem Starosty Zawierciańskiego, proponuje zmianę harmonogramu
realizacji wspólnie realizowanego zadania poprzez przesunięcie głównego ciężaru
finansowego na rok 2013, a nie jak planowano dotychczas, na rok 2012. W wyniku
zmiany harmonogramu należy zmniejszyć plan dochodów budżetowych na rok 2012
o 476.028 zł oraz plan wydatków budżetowych o kwotę 911.504 zł. Zmiany takie
powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o 435.476 zł w związku z
czym należy o tę kwotę zmniejszyć limit na zaciągany kredyt na sfinansowanie tegoż
deficytu. Ponadto dokonuje się korekty planu dochodów i wydatków projektów
miękkich oświatowych realizowanych ze

środków unijnych. Zwiększa się plan

wydatków na te projekty o kwotę 200.512 zł oraz plan dochodów o 200.512 zł z
czego 104.473 zł to dotacje na projekty unijne natomiast 96.039 zł wpływy

z

podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadajacych osobowości prawnej.
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