Uchwała Nr V/21/2011
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie zmiany budŜetu Miasta i Gminy Młynary na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )
uchwala się, co następuje:

§1
W Uchwale Nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 lutego 2011
roku w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta i Gminy Młynary 2011 rok
wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się o kwotę 791 082,00 zł plan dochodów budŜetu gminy na 2011
rok, jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.
2. Plan dochodów budŜetu gminy na 2011 roku po zmianie wynosi 14 858 189,00
zł, z tego:
1) dochody bieŜące – 12 804 039,00 zł,
2) dochody majątkowe – 2 054 150,00 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 791 082,00 zł plan wydatków budŜetu gminy na 2011
rok, jak w załączniku Nr 2 do Uchwały.
4. Plan wydatków budŜetu gminy na 2011 rok po zmianie wynosi 16 368 189,00
złotych, z tego:
1) wydatki bieŜące – 12 794 039,00 złotych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 140 320,41 złotych,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 257 117,00 złotych,
c) dotacje na zadania bieŜące – 630 400,00 złotych,
2) wydatki majątkowe – 3 574 150,00 złotych.
5. Zwiększa się o kwotę 850 000,00 zł wydatki inwestycyjne w 2011 roku,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
6. Zwiększa się o kwotę 5 442,00 zł dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami, jak w załączniku Nr 4 do Uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Młynarach
Grzegorz Boll

Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 31 marca 2011 roku
I. Zwiększono o kwotę 791 082,00 zł plan dochodów budŜetu Miasta i Gminy
Młynary, w związku z:
1) zwiększeniem o kwotę 5 205,00 zł planu dotacji celowej w dziale 852-85212
z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu
alimentacyjnego ,
2) zwiększeniem o kwotę 94,00 zł planu dotacji celowej w dziale 852-85213 z
przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
3) zmniejszeniem o kwotę 8 910,00 zł planu dotacji celowej w dziale 852-85214
na zasiłki i pomoc w naturze,
4) zmniejszeniem o kwotę 368,00 zł planu dotacji celowej w dziale 852-85216 na
wypłatę zasiłków stałych,
5) zwiększeniem o kwotę 3 849,00 zł planu dotacji celowej w dziale 852-85219 z
przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach,
6) zwiększono o kwotę 275,00 zł plan dotacji celowej w dziale 852-85228 z
przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
7) pismem Wojewody W-M w Olsztynie zwiększono o kwotę 850 000,00 zł plan
dotacji celowej w dziale 600-60016 z przeznaczeniem na zadanie pn.
„Przebudowa ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach” w ramach Narodowego
programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011,
8) pismem Ministra Finansów zmniejszono o kwotę 68 863,00 zł plan dochodów
w dziale 758-75801 w części oświatowej subwencji ogólnej;
9) otrzymaniem dofinansowania w kwocie 9 800,00 zł z Fundacji „Przyjaciółka”
na projekt pn. „ Ja wam pokaŜę” realizowany przez Świetlicę Środowiskową w
Młynarach.
II. O kwotę 791 082,00 zł zwiększono plan wydatków budŜetu gminy na 2011
rok, w związku z tym:
1) o kwotę 58 918,00 zł zmniejszono plan wydatków bieŜących, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszono plan o kwotę
65 563,00 zł,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejszono plan o kwotę
4 073,00 zł,
2) O kwotę 850 000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych, w
związku z:
a) zwiększeniem środków w kwocie 850 000,00 zł na zadaniu pn. Przebudowa
ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach”, w związku z otrzymaniem
dofinansowania zadania od Wojewody W-M w Olsztynie oraz przeniesieniem
środków w wysokości 15 000,00 zł z tego zadania na zadanie pn. „ Remont
świetlicy wiejskiej w Zastawnie – dokumentacja techniczna”.

