Uchwała Nr V-37/2011
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 23 maja 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211,
art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art
242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.
U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr III – 3/2011 z dnia 02 lutego 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej
Gminy Wołomin na rok 2011 dokonuje się następujących zmian:
1. W wydatkach budżetu Gminy Wołomin na rok 2011 stanowiących Tabelę Nr 2 do
uchwały nr III – 3/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 02 lutego 2011 roku w
sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011 wprowadza się zmiany
określone w Tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 136 546 402 zł, w tym:
1) wydatki majątkowe w wysokości
22 703 735 zł,
2) wydatki bieżące w wysokości
113 842 667 zł.
3. Tabela Nr 7 „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2011 roku”
do uchwały nr III – 3/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 02 lutego 2011 roku w
sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011 otrzymuje brzmienie jak
Tabela nr 2 do niniejszej uchwały.
4. § 3 otrzymuje brzmienie:
Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2011 roku w kwocie 21 575 246
zł.
3. § 4 otrzymuje brzmienie:
Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załączoną do
uchwały tabelą nr 3, stanowiącą Tabelę nr 8 do uchwały nr III – 3/2011 Rady Miejskiej
w Wołominie z dnia 02 lutego 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Wołomin na rok 2011, w tym:
1) deficyt budżetu w kwocie 16 729 859 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie
13 541 131 zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie
455 319 zł,
c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych
2 733 409 zł,
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2) przychody budżetu w kwocie
3) rozchody budżetu w kwocie

23 188 728 zł,
6 458 869 zł.

4. § 9 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 8 607 589 zł,
w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie
4 510 589 zł, w tym:
a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 027 100 zł,
b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 483 489 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie
4 097 000 zł, w tym:
a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 394 000 zł,
b) dotacje celowe w łącznej kwocie 703 000 zł. Załącznik nr 4 do uchwały nr
III – 3/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 02 lutego 2011 roku w
sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011 otrzymuje
brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz
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Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na 2011 rok
Dz. 750, 852, 900, 921, 926
Dz. 750, 921, 926
Przeniesienie środków w planie wydatków wg pism Wydziału Organizacji i Komunikacji
Społecznej:
1. Nr WOK.3037.5.2011 z dnia 10 maja 2011 roku z przeznaczeniem na organizację
imprez kulturalnych w Wołominie w 2011 roku – 7.000 zł
2. Nr WOK.3026.1.2011 z dnia 12 maja 2011 roku z przeznaczeniem na:
– naprawę tablic ogłoszeniowych dla Rad Osiedlowych i Sołeckich – 1.000 zł
– organizację imprez sportowych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Wołominie – 60.000 zł
– upamiętnienie świąt narodowych i postaci historycznych związanych z terenem Gminy
Wołomin – 32.500 zł
Dz. 852
Przeniesienie środków w planie wydatków zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr
OPS/0715/303/11 z dnia 15 kwietnia 2011 roku z przeznaczeniem na:
–
wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników socjalnych
przeprowadzających wywiady środowiskowe na terenie gminy Wołomin oraz dofinansowanie
do zakupu okularów dla pracowników OPS,
–
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody w siedzibie Ośrodka oraz pomieszczeniach
Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Warszawskiej 8,
–
zakup usług telekomunikacyjnych w związku z rozmowami telefonicznymi
przeprowadzanymi w celach służbowych z telefonów stacjonarnych,
–
naliczenie kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą
z dnia 04 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz
obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 roku i w drugim półroczu 2010
roku.
Ogólna kwota przeniesień – 23.267 zł
Dz. 900
Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Mienia Komunalnego i Terenów
Publicznych z dnia 27 kwietnia 2011 roku z przeznaczeniem na:
–
zakup placu zabaw przy ul. Wiosennej w Wołominie – 11.000 zł
–
zakup wiat przystankowych w miejscowości Czarna i Helenów – 15.000 zł
Dz. 926
Zwiększenie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Rozwoju Gospodarczego Nr
WRG.7010.10.1.2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku z przeznaczeniem na zadanie
inwestycyjne „ Budowa boiska na terenie OSiR”. Zwiększenie środków na w/w zadanie
umożliwi rozstrzygnięcie postępowania oraz zlecenie nadzorów niezbędnych do prawidłowego
wykonania zadania – 733.409 zł
Wprowadzono kwotę 733.409 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym
gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych.
Zmiany załączników i tabel:
W tabelach i załącznikach do uchwały budżetowej Nr III-3/2011 z dnia 02 lutego 2011 roku w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołomin na rok 2011 wprowadza się aktualizację danych
wg stanu na dzień 23 maja 2011 roku:
1. Tabela Nr 2 – „Wydatki Budżetu Gminy Wołomin na rok 2011”, zgodnie z tabelą Nr 1
do niniejszej uchwały,
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2. Tabela Nr 7 - „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2011 roku”
zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 8 - „Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok” zgodnie z tabelą Nr 3 do
niniejszej uchwały,
4. Załącznik Nr 4 - „Dotacje celowe realizowane przez podmioty nienależące do
sektora finansów publicznych w 2011 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
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