UCHWAŁA NR XXXIII/284/2009
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Z DNIA 22 GRUDNIA 2009 R.


w sprawie: zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2009.


Na podstawie: art.18 ust.2 pkt.4 i art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 z późn.zmian .), oraz art. 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2005 r., Nr 249, poz.2104 ), Uchwały Nr XIII/202/2008 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2009. 


R A D A   M I E J S K A  w Pszowie
uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XIII/202/2008 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2009, dokonuje się następujących zmian:

zwiększa się dochody budżetu Miasta Pszów o kwotę 706.322 zł jako per saldo dokonanych zmian, z czego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 916.322 zł a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 210.000 zł, co łącznie daje plan dochodów w wysokości 27.089.957,36 zł stanowiące załącznik nr 1 pn.: „ Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2009”, na podstawie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Pszów na łączną kwotę 268.265 zł jako saldo dokonanych zmian z czego: wydatki bieżące zwiększenia się o kwotę 170.000 zł , wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 170.000 zł, co łącznie daje plan wydatków w wysokości 32.462.142,62 zł, które stanowią załącznik nr 2 pn.: ” Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2009”; na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

3) zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Pszów o kwotę 706.322 zł co łącznie daje kwotę deficytu w
 wysokości 5.372.185,26 zł; na podstawie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

4) zmniejsza się plan przychodów budżetu Miasta Pszów o kwotę 1.250.294 zł co łącznie daje kwotę
 przychodów w wysokości 6.309.072,26 zł na podstawie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
 
5) zmniejsza się plan rozchodów budżetu Miasta Pszów o kwotę 543.972 zł co łącznie daje kwotę rozchodów w wysokości 936.887 zł na podstawie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 7 pn.: „ Plan przychodów i wydatków na rok 2009 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie” dokonuje się zmian na podstawie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 8 pn.: „ Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009, dokonuje się zmian, na podstawie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 13 pn.: „ Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2009”, dokonuje się następującej zmian:

 a) w dziale dotyczącym zadań bieżących realizowanych przy udziale innych źródeł dofinansowanych z budżetu państwa ( § 2009) dodaje się:
 
 - dział 750, rozdz. 75095 oraz kwotę 212,40 zł,
 
 b) w dziale dotyczącym zadań bieżących realizowanych przy udziale innych źródeł (§ 2008) dodaje się:
 
 - dział 750, rozdz. 75095 oraz kwotę 1.203,60 zł,

 
9) w załączniku nr 15 pn.: „Zakres rzeczowy i finansowy planowanych remontów i inwestycji do wykonania w 2009 r.” , stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:


 a) w dziale 600, rozdz. 60013

 - zadanie nr 2 pn.: „Budowa chodnika w ciągu ul. Kolberga – droga wojewódzka nr 933 w Pszowie od km. 1+093 do km 1+780 zmniejsza się o kwotę 210.000 zł
 ( plan po zmianie 140.000 zł);

 b) w dziale 600, rozdz. 60016


 - zadania nr 2 pn.: „Remonty dróg gminnych” zmniejsza się o kwotę 40.000 zł
 (plan po zmianie 193.000 zł),

 - zadanie nr 5 pn.: „ Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa – c.d zwiększa się o kwotę 40.000 zł (plan po zmianie 1.440.000 )

 

§ 2

Zmianie ulega załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/202/2008 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Pszów na rok 2009, Plan wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008 – 2011”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 3

Dokonanie zmian w załącznikach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, skutkuje zmianami w załączniku nr 16 do uchwały budżetowej pn: „Budżet 2009 w ujęciu zadaniowym”.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.



§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

