UCHWAŁA NR XXX/327/10
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 19 lutego 2010 r.

PROJEKT

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z
2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 / oraz art. 211 w związku z art. 233 oraz art.212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 / oraz
art. 4 i art. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego / Dz. U. tj. z 2008 r. Nr 88, poz. 539; z 2008 r. Nr 220, poz. 1419; z 2009 r. Nr
1, poz. 2, Nr 56, poz. 458, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664 / oraz art.
16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz
niektórych innych ustaw / Dz.U. Nr 215, poz. 1664 / Rada Miejska w Białej uchwala, co
następuje:
§1
Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2010 r.
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW

o kwotę 38.963,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę

38.963,00

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
o kwotę

38.963,00

dochody bieżące

o kwotę

38.963,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

o kwotę

38.963,00

§ 2400 – Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub
środków obrotowych

o kwotę

38.963,00

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW

o kwotę

53.963,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę

38.963,00

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
o kwotę
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38.963,00

wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

o kwotę

38.963,00

o kwotę
o kwotę

38.963,00
38.963,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

o kwotę

15.000,00

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

o kwotę

15.000,00

wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

o kwotę

15.000,00

o kwotę
o kwotę

15.000,00
15.000,00

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW

o kwotę

15.000,00

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

o kwotę

15.000,00

§2
Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:
Plan dochodów budżetu
Plan wydatków budżetu

28.904.558,00
35.377.558,00

Różnicę pomiędzy wielkością dochodów a wydatków zrównoważono:
Nadwyżką budżetową pochodzącą z wolnych środków
485.000 zł.
Przychody
6.588.000 zł.
w tym:
- kredyt

6.588.000 zł.

Spłata kredytu

- 600.000 zł.
---------------------6.473.000 zł.

§3
Uchyla się załącznik nr Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXIX/315/09 Rady Miejskiej w
Białej z dnia 30.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy
2010.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej oraz na
tablicach ogłoszeń na terenie gminy.
§6
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W związku ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska opublikowaną w Dz.U. Nr 215, poz.
1664 – z dniem 01.01.2010 r. ulegają likwidacji gminne fundusze ochrony środowiska i
gospodarki wodnej. Środki gromadzone na tych rachunkach bankowych stają się dochodami
budżetu gminy i winne być wydatkowane na finansowanie zadań w zakresie ochrony
środowiska. Uchwały budżetowe winne być dostosowane do nowych przepisów w terminie
do 31.03.2010 r.
Dlatego też budżet gminy został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 38.963 zł., na
którą składają się:
 środki zgromadzone na rachunku bankowym funduszu na dzień 31.12.2009 r. –
8.963zł.
 prognozowane wpływy z tytułu opłat i kar – 30.000 zł.
Równocześnie zwiększono budżet o tą kwotę po stronie wydatków.
Tym samym uchyla się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2010 r., w którym
określony został plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej.
Ponadto zwiększono wydatki o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji
przebudowy basenu kąpielowego w Białej.
W celu zrównoważenia budżetu zwiększono prognozowaną nadwyżkę budżetową o kwotę
15.000 zł.
Sporządziła: Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy
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Biała, dnia 11.02.2010 r.

