Uchwała Nr IX/59/2011
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 29 września 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. Zmienia się plan wydatków budŜetu gminy na 2011 rok, jak w załączniku nr
1 do Uchwały.
2. Plan wydatków budŜetu gminy na 2011 rok po zmianie wynosi 17 525 202,53
złotych, z tego:
1) wydatki bieŜące – 13 921 338,36 złotych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 460 184,92 złotych,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 572 305,29 złotych,
c) dotacje na zadania bieŜące – 639 400,00 złotych,
2) wydatki majątkowe – 3 603 864,17 złotych.
3. Zmniejsza się o kwotę 198 000,00 zł wydatki inwestycyjne w 2011 roku,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
4. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011
roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.
5. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w
drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.
6. Deficyt budŜetu gminy w kwocie
przychodami pochodzącymi z :

2 307 600,00 zł zostanie pokryty

1) zaciągniętego kredytu w kwocie 1 061 750,00 zł,
2) zaciąganych poŜyczek w kwocie 327 473,74 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku
bieŜącym budŜetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek
z lat ubiegłych w kwocie 918 376,26 zł.
7. Zmienia się przychody i rozchody budŜetu na 2011 rok, jak w załączniku Nr 4
do Uchwały.
8. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek, zaciąganych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie 1061 750,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów w kwocie 524 248,00 zł,
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej w kwocie 327 473,74 zł.

§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

środków

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/59/2011
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 29 września 2011 roku
I. Dokonano zmian w planie wydatków budŜetu Miasta i Gminy Młynary na
2011 rok polegających na przeniesieniach między poszczególnymi podziałkami
klasyfikacji budŜetowej, w wyniku czego:
1) o kwotę 288 000,00 zł zwiększono plan wydatków bieŜących, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono plan o 400 682,51
zł;
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększono plan o kwotę
8 384,00 zł,
2)o kwotę 288 000,00 zł zmniejszono plan wydatków majątkowych, w związku
z:
a) zwiększeniem o kwotę 5 000,00 zł planu wydatków na realizację zadania pn.
„ Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karszewie”;
b) zmniejszeniem o kwotę 200 000,00 zł planu wydatków na zadaniu pn.
„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja w Młynarach oraz sieci
wodociągowej na terenie wsi Warszewo, Sokolnik, kolonii Zaścianki, Płonne,
Karszewo, Włóczyska, Błudowo wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody
w Karszewie (2008-2014)”;
c) zwiększeniem w kwocie 16 500,00 zł planu wydatków na zadanie pn.
„ Remont świetlicy wiejskiej w Kurowie Br”;
d)zmniejszeniem w kwocie 19 500,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „
Remont świetlicy wiejskiej w Zastawnie”;
e)zmniejszeniem o kwotę 90 000,00 zł dotację celową dla Powiatu Elbląskiego,
z tego przeznaczono 28 518,08 zł na dotację celową na dofinansowanie remontu
drogi powiatowej nr 1145N Nowe Monasterzysko – Młynary (prace dodatkowe);
III. Wprowadzono do budŜetu wolne środki w wysokości 14 450,26 zł , jako
nadwyŜkę środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu Gminy
wynikającą z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych

Uchwała Nr …………
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia ……………………..
w sprawie zmiany budŜetu Miasta i Gminy Młynary na 2010 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 XXXVIII/209/2009 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 21
grudnia 2009 roku w sprawie budŜetu gminy na 2010 rok wprowadza się
następujące zmiany:
1. Zmienia się plan wydatków budŜetu gminy na 2010 rok, jak w załączniku Nr
1 do Uchwały.
2.Plan wydatków budŜetu gminy na 2010 rok po zmianie wynosi 16 815 040,00
złotych, z tego:
1)wydatki bieŜące – 13 215 090,00 złotych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 271 438,00 złotych,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 188 019,00 złotych,
2) wydatki majątkowe – 3 599 950,00 złotych.
3. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011, jak w załączniku Nr 2 do Uchwały.

4. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, jak w załączniku
Nr 3.

§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarządzenie Nr 50/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 06 września 2011 roku
w sprawie zmiany budŜetu Miasta i Gminy Młynary na 2011rok.
Na podstawie art. 257 pkt 1, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240) i § 12 ust. 2 pkt. 2
Uchwały Nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 lutego 2011
roku w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta i Gminy Młynary na 2011 rok –
zarządza się, co następuje:
§1
1.Zwiększa się o kwotę 32 400,00 zł plan dochodów budŜetu gminy na 2011
rok, jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia.
2. Plan dochodów budŜetu gminy na 2011 rok wynosi 15 217 602,53 zł, z tego:
1) dochody bieŜące – 13 340 303,36 zł,
2) dochody majątkowe – 1 877 299,17 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 32 400,00 zł plan wydatków budŜetu Miasta i Gminy
Młynary na 2011 rok, jak w załączniku nr 2 do Zarządzenia.
4.Plan wydatków budŜetu gminy wynosi 17 525 202,53 zł, z tego:
1) wydatki bieŜące – 13 633 338,36 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 059 502,41 zł,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 563 921,29 zł,
c) dotacje na zadania bieŜące – 639 400,00 zł,
2) wydatki majątkowe – 3 891 864,17 zł.
5. Zmienia się
plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich)
przewidzianych do realizacji w 2011 rok, jak w załączniku Nr 3 do Zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 50/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 06 września 2011 roku
1.Zwiększa się o kwotę 32 400,00 zł plan dochodów budŜetu Miasta i Gminy
Młynary na 2011 rok, w związku z:
1) zwiększeniem o kwotę 32 400,00 zł dotacji celowej w dziale 852-85216 §
2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
2.Zwiększa się o kwotę 32 400,00 zł plan wydatków budŜetu gminy na 2011 rok,
z tego:
1) zwiększa się o kwotę 32 400,00 zł plan wydatków bieŜących, w tym:
a) o kwotę
fizycznych.

32 400,00 zł zwiększono plan

na świadczenia na rzecz osób

3.Zmieniono plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2011
roku, poprzez:
1) zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł w dziale 600-60016 § 6050, planu wydatków
na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa ul. Ogrodowej i Kwiatowej w
Młynarach (2009-2011)”;
2) zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł w dziale 600-60016 § 6050, planu
wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Usunięcie kolizji elektroenergetycznej
z zaprojektowaną przebudową ul. Kwiatowej w Młynarach”.

chwała Nr …….
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia ……………………..
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2011-2021.
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/14/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 lutego 2011
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Młynary na lata 2011-2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Młynary na
lata 2011-2021, jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach
2011-2014, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia ……………………
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2011-2021.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata
2011-2021 dotyczą roku 2011, w zakresie zmiany planu dochodów bieŜących,
dochodów majątkowych, wydatków bieŜących i majątkowych związanych ze
zmianą budŜetu na 2011 rok. RównieŜ w wykreślono kwotę 10 000,00 zł w pkt 8
– Inne rozchody, przeznaczoną na udzielanie poŜyczek dla organizacji
pozarządowych .

Młynary, dnia 09 września 2011roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Czerwonego KrzyŜa 2
82 – 300 Elbląg

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Młynary z dnia 06 września 2011 roku w sprawie zmiany budŜetu Miasta i
Gminy Młynary na 2011 rok.

