
                                                         Uchwała Nr VIII/64/07 
                                                         Rady Miejskiej Żerkowa             
                                                         z dnia 28 listopada 2007r.         
 
 
w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków 
na 2007 r. 
 
 
         Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10. art. 51 i 57 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz.. 1591 ze zmianami) art. 165, 

166, 168 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 248 z 2005 r. poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr IV/31/07 Rady Miejskiej z Żerkowa z dnia 26.02.2007 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu, zmienionej uchwałą Nr V/38/07 z dnia 12.04.2007 r. i Nr 

VI/48/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. wprowadza się następujące zmiany: 

  § 1. otrzymuje nowe brzmienie: 

         Uchwala się dochody budżetowe na 2007 r. w wysokości 27.701.568,39 zł 

         zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje celowe 

         na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  

         zleconych ustawami w wysokości 5.488.921,00 zł zgodnie 

         z załącznikiem Nr 3. 

  § 2. otrzymuje brzmienie: 

         Uchwala się wydatki budżetu na 2007 r. w wysokości 29.539.487,17 zł 

         zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki 

         związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

         zadań zleconych ustawami w wysokości 5.488.921,00 zł zgodnie  

         z załącznikiem Nr 4. 

  

§ 3. Ulega zmianie załącznik Nr 5 „Wydatki inwestycyjne” zgodnie 

        z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku 

       budżetowego 2007. 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr VIII/64/07 Rady Miejskiej w Żerkowie z dnia 28.11.2007 r. w sprawie wprowadzenia 

zmiany do budżetu Miasta i Gminy na rok 2007. 

 

        Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB. J – 5.3011 – 591/07 z dnia 25.10.2007 r. zwiększa plan dotacji 

celowej o kwotę 187.637,00 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego. Pismem Nr FB. J – 3.3011 – 

501/07 z dnia 08.10.2007 r. o kwotę 3.300 zł na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych. 

Następnie pismami Nr FB. J – 6.3011 – 614/07 z dnia 29.10.2007 r. o kwotę 2.230,00 zł z przeznaczeniem na 

zakup lektur do biblioteki szkolnej, Nr FB. II – 1.3150 – 63/07 z dnia 21.11.2007 r. o kwotę 61.570,00 zł na 

dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego, pismem Nr FB. J – 4.3011 – 681/07 z dnia 

15.11.2007 r. o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, pismem Nr FB. J – 6.3011 – 

590/07 z dnia 24.10.2007 r. dotację celową w kwocie 80.000,00 zł, w tym na realizacje zadań bieżących 

30.000,00 zł i 50.000,00 zł na zakupy inwestycyjne dla ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Również pismem Nr FB. J – 3.3011 – 532/07 z dnia 10.10.2007 r. zwiększa plan dotacji celowej o kwotę 

17.926,00 zł na realizację programu w zakresie dożywiania dzieci w szkołach, pismem Nr FB. J – 6.3011 – 

571/07 z dnia 18.10.2007 r. i Nr FB. J – 6.3011 – 592/07 z dnia 26.10.2007 r. łącznie zwiększono dla naszej 

jednostki planu o kwotę 96.996,00 zł na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 

Krajowe Biuro Wyborcze zwiększyło plan o kwotę 15.246,00 zł na wydatki związane z wyborami do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zwiększa się dochody własne o kwotę 3000,00 zł i wydatki dla szkoły Komorze – odpłatność za obiad oraz 

zakup art. spożywczych do przygotowania obiadu. 

W dziale 852 rozdz. 85203 zmniejszono w dochodach § 2010 o kwotę 50.000,00 a zwiększono § 6310 gdyż 

wcześniej mylnie zakwalifikowano dotację zamiast na inwestycje przyjęto na działalność bieżącą. 

Dokonuje się przeniesienia po stronie wydatków w rozdziale 80101z płac na wypłatę dodatków mieszkaniowych 

i wiejskich, rozliczenie odpisu na ZFŚS, zakup krzeseł i stolików oraz pomocy dydaktycznych do szkoły 

Żerków. 

W rozdziale 80103 na odpis ZFŚS a w rozdziale 80104 na odpis ZFŚS oraz zakup mebli kuchennych dla 

Przedszkola w Żerkowie. Przeniesienia wolnych środków w rozdziale 80110 na odpis ZFŚS, naukę języka 

angielskiego, delegacje krajowe oraz zakup materiałów i środków czystości. 

Przeniesienia w rozdziale 80113 na odpis ZFŚS, dowożenie dzieci do Szkoły w Raszewach oraz zakup stolików 

i krzeseł. 

W rozdziale 80114 na odpis ZFŚS, delegacje krajowe, wymianę oświetlenia w pomieszczeniach biurowych oraz 

częściową wymianę mebli. 

W rozdziale 85401 na zakup gazu w świetlicy Żerków, zakup płytek podłogowych w świetlicy Komorze oraz na 

dowożenie obiadów dla szkoły Dobieszczyzna. W  rozdziale 85415 zwiększa się plan o własne środki na pomoc 

materialną dla uczniów.  Natomiast w rozdziale 85417 na zakup regałów do magazynu i pościeli dla schroniska. 

 

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.   

Janusz Jajczyk 

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków 


