U C H W A Ł A Nr XXX/140/05
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 2 września 2005r
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kuj
na 2005rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit “d” , oraz pkt 10 ustawy z dnia 8
marca 1990r . o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z 2002r.
Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 z
2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116
poz.1203) oraz art.122, art.128 ust.2 , art.134 ust 3, art.135 ust 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U z 2003r Nr 15 poz.148, Nr 45
poz.391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611 i Nr 189 poz. 1851 oraz z
2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210
poz. 2135 i Nr 273 poz. 2703)
Rada Miejska
uchwala co następuje :
§1
W Uchwale Nr XXII/106/2004 z dnia 30 grudnia 2004, Uchwale Nr XXIII/113/05
z dnia 21 stycznia 2005 roku, Uchwale Nr XXIV/117/05 z dnia 8 lutego 2005,
Uchwale Nr XXV/124.05 z dnia 23 marca 2005 roku, Zarządzeniu Nr 15/2005 z
dnia 31 marca 2005r., Zarządzeniu Nr 21/2005 z dnia 31 maja 2005,Uchwale Nr
XXVIII/135/05 z dnia 23 czerwca 2005., Uchwale Nr XXIX/136/05 z dnia 8 lipca
2005r., Zarządzeniu Nr 24/2005 z dnia 15 lipca 2005r., Zarządzeniu Nr 26/2005 z
dnia 19 sierpnia 2005 roku dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2005.
§2
1.Zwiększa się dochody budżetu gminy w § 1 pkt 1 z kwoty 16.538.905 zł na kwotę
16.559.405 zł.
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami zwiększa sie z kwoty 3.505.900 zł na kwotę 3.523.900 zł
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
85.000 zł

c) subwencja ogólna w wysokości 8.358.752 zł
z tego:
- część oświatowa 6.319.064 zł
- część równoważąca 135.500 zł
d) środki z programów strukturalnych i spójności UE – 0 zł.
§3
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w § 2 z kwoty 19.468.043 zł na kwotę
19.488.543 zł.
2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami zwiększa się z kwoty 3.505.900 zł na kwotę 3.523.900 zł
b)

wydatki

na

realizację

zadań

określonych

w

programie

profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 85.000 zł.
3. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 2 wyodrębnia się:
a) wydatki bieżące z kwoty 16.100.759 zł na kwotę 16.121.259 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe

6.159.693 zł

- pochodne od wynagrodzeń 1.303.805 zł
- dotacje z budżetu w wysokości 147.740 zł
- obsługę długu publicznego 50.000 zł
b) wydatki majątkowe 3.367.284 zł w tym:
- wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE 1.996.284 zł.
§4
Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 1, Nr 3.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/140/05 Rady Miejskiej
z dnia 2 września 2005r.

Dochody
Dz.

Rozdz.

§

754

Nazwa
Bezpieczeństwo publiczne

Zwiększenia

Zmniejszenia

2.500,-

-

Ochotnicze straże pożarne

2.500,-

-

Środki na dofinansowanie
własnych zadań bieżących gmin
pozyskane z innych źródeł

2.500,-

-

Pomoc społeczna

18.000,-

-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezp. emerytalne i
rentowe

18.000,-

-

Dotacje celowe otrz. z budżetu
państwa na real. zadań bież. z
zakresu adm. rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami

18.000,-

-

Razem

20.500,-

-

Zwiększenia

Zmniejszenia

i ochrona przeciwpożarowa
75412
2700

852
85214

2010

Wydatki
Dz.

Rozdz.

§

754

Nazwa
Bezpieczeństwo publiczne

2.500,-

-

Ochotnicze straże pożarne

2.500,-

-

Zakup materiałów i wyposażenia

2.500,-

-

Obsługa długu publicznego

-

10.000,-

Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i
pożyczek jst

-

10.000,-

Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów
wartościowych oraz od
krajowych pożyczek i kredytów

-

10.000,-

i ochrona przeciwpożarowa
75412
4210
757
75702

8070

801
80101
4010

Oświata i wychowanie

21.250,-

35.250,-

Szkoły podstawowe

21.250,-

11.250,-

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

-

10.500,-

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4270

Zakup usług remontowych

4300

Zakup usług pozostałych

4440

Odp. na zakł.fund. św. socjal.

80113
4300
852
85214

3110
926
92695
4300

Zwiększenia

Zmniejszenia

5.000,-

750,-

13.500,-

-

2.000,-

-

750,-

-

Dowożenie uczniów do szkół

-

24.000,-

Zakup usług pozostałych

-

24.000,-

Pomoc społeczna

18.000,-

-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezp. emerytalne i
rentowe

18.000,-

-

Świadczenia społeczne

18.000,-

-

Kultura fizyczna i sport

24.000,-

-

Pozostała działalność

24.000,-

-

Zakup usług pozostałych

24.000,-

-

Razem

65.750,-

45.250,-

Uzasadnienie
Dochody
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
Umowa z PZU Oddział Okregowy w Bydgoszczy Nr 78/07/2005 z dnia 1 lipca 2005
roku w ramach programu prewencyjnego z przeznaczeniem na dofinansowanie
kosztów zakupu sprzętu gaśniczego i ratowniczego na rzecz OSP w Piotrkowie
Kujawskim zwiększa się w § 2700 o kwotę 2.500 zł.
Dz. 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i
rentowe
Zwiększa się dotacje celowe w § 2010 o kwotę 18.000 zł pismo WFB.I. 3011-25/05
z dnia 17 czerwca 2005r.

Wydatki
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł
zgodnie z umową z PZU Oddział Okregowy w Bydgoszczy Nr 78/07/2005 z dnia
1 lipca 2005 roku w ramach programu prewencyjnego z przeznaczeniem na
dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu gaśniczego i ratowniczego na rzecz OSP w
Piotrkowie Kujawskim.
Dz. 757 Obsługa długu publicznego
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
Zmniejsza się w § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 10.000 zł
zwiększając

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

na remont Szkoła Podstawowa

Dębołęka.
Dz. 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
Zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 10.500 zł w SP w Byczu.
Zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 5.000 zł – 2.000 zł na zakup pompy
głębinowej w SP w Byczu i 3.000 zł na zakup materiałów do remontu SP Dębołęka.
Zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 750 zł w SP Piotrków Kujawski.
Zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 13.500 zł – 6.500 zł na remont instalacji
odgromowej w SP w Byczu i 7.000 zł na remont instalacji elektrycznej w SP
Dębołęka.
Zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 2.000 zł na naprawę pompy głębinowej w
SP Byczu.
Zwiększa się wydatki w § 4440 o kwotę 750 zł na odpis zakł. św. socjal. - nauczyciel
emeryt F. Kalinowski.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 24.000 zł.
Dz. 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i
rentowe
Zwiększa się wydatki w § 3110 o kwotę 18.000 zł zgodnie z pismem WFB.I.
3011-25/05 z dnia 17 czerwca 2005r.
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92695 Pozostała działalność
Zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 24.000 zł na regenerację płyty boiska
piłkarskiego na stadionie miejskim w Piotrkowie Kujawskim.

