Uchwała Nr XXIV / 240 / 2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku
w sprawie zmian w bud ecie miasta Leszna na rok 2004.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142
poz.1592 ze zmianami) oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (t.j. D z. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zmianami) Rada
Miejska Leszna uchwala co nast puje:
1.
2.
3.
4.

§1
Dokonuje si zwi kszenia bud etu miasta Leszna na rok 2004 po stronie
dochodów o kwot 136.616,- zł oraz zmian po stronie dochodów na kwot
330.000,- zł zgodnie z Zał cznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Dokonuje si zwi kszenia bud etu miasta Leszna na rok 2004 po stronie
wydatków o kwot 3.916.616,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwot
355.210,- zł zgodnie z Zał cznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
Dokonuje si zwi kszenia deficytu bud etowego o kwot 3.780.000,- zł
Dokonuje si zmian w Zał czniku Nr 4 „Zadania zlecone gminie na rok 2004”
poprzez wprowadzenie dotacji z Wielkopolskiego Urz du Wojewódzkiego
w dz.900 rozd z.90015 na kwot 57.230,- zł.
Nowe brzmienie Zał cznika Nr 4 doł cza si do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje si zmian w Zał czniku Nr 7 „Realizacja zada okre lonych
w programie profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych na rok 2004”,
które polegaj na wprowadzeniu dodatkowych kwot w nast puj cych pozycjach
wydatków:
- w § 4210 w poz. „działalno
wietlic terapeutyczn ych”
• zwi kszenie rodków o kwot 11.000,- zł
- w § 4300 w poz. „koszty zwi zane z realizacj programu – kontrole
sklepów oraz rozmowy interwencyjno-motywuj ce”
• zwi kszenie rodków o kwot 3.000,- zł
- w § 4300 w poz. „grupy wsparcia i edukacyjne”
• zwi kszenie rodków o kwot 2.000,- zł
- w § 4300 w poz. „akcje letnie i zimowe dla dzieci i młodzie y”
• zwi kszenie rodków o kwot 3.000,- zł
- w § 4300 w poz. „programy profilaktyczne”
• zwi kszenie rodków o kwot 10.000,- zł
- w § 4300 w poz. „szkolenia”
• zwi kszenie rodków o kwot 5.000,- zł
- w § 4300 w poz. „opinie biegłych”
• zwi kszenie rodków o kwot 2.000,- zł
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w § 4300 w poz. „wynagrodzenia pracowników wietlic terapeutyczn ych”
• zwi kszenie rodków o kwot 10.000,- zł
w § 4300 w poz. „działalno
wietlic terapeutyczn ych”
• zwi kszenie rodków o kwot 9.000,- zł
w § 4410 w poz. „koszty zwi zane z realizacj programu”
• zwi kszenie rodków o kwot 1.000,- zł

wprowadza si § 4270 poz.„koszty zwi zane z realizacj programu”
• zwi kszenie rodków o kwot 4.000,- zł
Nowe brzmienie Zał cznika Nr 7 doł cza si do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje si zmian w Zał czniku Nr 8 „Wydatki maj tkowe” w nast puj cy
sposób:
-„Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych” oraz poz. ”inwestycje
wieloletnie” zwi ksza si o kwot 3.800.000,- zł
Nowe brzmienie Zał cznika Nr 8 doł cza si do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje si zmian w Zał czniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne
realizowane ze rodków bud etu miasta Leszna” w nast puj cy sposób:
- w poz.I.1 „Trasa W-Z”
• zwi kszenie rodków własnych miasta o kwot 3.000.000,- zł
Jednocze nie w roku 2005 zmniejsza si
rodki własne miasta o kwot
900.000 zł i zmniejszenie rodków dotacji o kwot 3.500.000,- zł
oraz zwi ksza si
rodki z IV emisji obligacji o kwot 2.800.000,- zł.
Zwi ksza si równie
rodki własne w latach nast pnych po 2006 roku
o kwot 13.000.000,- zł.
-

w poz.I.2 „Modernizacja dróg i ulic”
Zwi ksza si w 2005 roku rodki z IV emisji obligacji o kwot 500.000,- zł

-

w poz.I.3 „Obwodnica zachodnia”
Zmniejsza si w 2006 roku rodki własne miasta o kwot 2.000.000,- zł
oraz rodki z dotacji o kwot 5.900.000,- zł. Jednocze nie zwi ksza si
rodki własne miasta o kwot 2.000.000,- zł oraz rodki z dotacji o kwot
5.900.000,- zł w latach nast pnych po roku 2006.

-

w poz.II.1 „Modernizacja dróg i ulic”
Zwi ksza si w 2005 roku rodki własne miasta o kwot 1.090.000,- zł
oraz rodki z IV emisji obligacji o kwot 1.100.000,- zł

-

w poz.III.1 „Budynek wielorodzinny z lokalami o statusie mieszka
socjalnych przy ul. Holenderskiej”
Zmniejsza si w roku 2005 rodki własne miasta o kwot 2.200.000 zł
i zwi ksza si rodki z IV emisji obligacji o kwot 2.200.000,- zł.

-

- 3 w poz.IV.3 „Kanalizacja sanitarna i deszczowa, sie wodoci gowa
w rejonie ulicy Estkowskiego”
Zmniejsza si w roku 2005 rodki własne miasta o kwot 450.000 zł
i jednocze nie zwi ksza si w roku 2006 rodki własne o kwot 600.000,zł, a tak e w latach nast pnych po roku 2006 zwi ksza si rodki własne
o kwot 450.000,- zł.

-

w poz.IV.5 „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach Wyczółkowskiego,
Fałata, Grottgera”
• zwi kszenie rodków własnych miasta o kwot 100.000,- zł
Jednocze nie w roku 2005 zmniejsza si
rodki własne miasta
o kwot 100.000,- zł.

-

w poz.IV.6 „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulicy
Chociszewskiego”
• zwi kszenie rodków własnych miasta o kwot 700.000,- zł
Jednocze nie w roku 2005 zmniejsza si
rodki własne miasta
o kwot 700.000,- zł.

-

w poz.V.1 „O wietlenie stadionu im. Alfreda Smoczyka”
Zmniejsza si w roku 2005 rodki własne miasta o kwot 1.000.000,- zł
oraz w 2006 roku zwi kszenie rodków własnych miasta o kwot
1.000.000,- zł.

Nowe brzmienie Zał cznika Nr 8/1 doł cza si do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje si zmian w Zał czniku Nr 8/4 „Dotacje dla zakładów bud etowych
na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2004” w nast puj cych pozycjach:
a) poz.I.1 d z.926 rozdz.92604 dla Miejskiego O rodka Sportu i Rekreacji
w nast puj cy sposób:
• zmniejsza si poz. „wymiana o wietlenia w hali TRAPEZ” o kwot
8.943,- zł
• zmniejsza si poz. „wymiana ciany bocznej w budynku wie a
s dziowska” o kwot 5.131,- zł
• zmniejsza si poz. „renowacja boiska piłkarskiego głównego
na stadionie” o kwot 6.466,- zł
b) poz.II.2 dz.700 rozdz.70001 dla Miejskiego Zakładu Budynków
Komunalnych, w nast puj cy sposób:
• zmniejsza si poz. „kserokopiarka” o kwot 3.159,- zł
• zwi ksza si poz. „sprz t komputerowy” o kwot 3.159,- zł
c) poz.II.4 dz.926 rozdz.92604 dla Miejskiego O rodka Sportu i Rekreacji
w nast puj cy sposób:
• zmniejsza si poz. „sprz t komputerowy z oprogramowaniem”
o kwot 1.004,- zł
• wprowadza si poz. „sprz t nagła niaj cy w hali
WICZNIA
i stadionie bocznym” na kwot 21.544,- zł
Nowe brzmienie Zał cznika Nr 8/4 doł cza si do niniejszej uchwały.

- 4 9. Dokonuje si
zmian w Zał czniku Nr 9 „Zbiorcze zestawienie dotacji
podmiotowych na rok 2004” zgodnie z Zał cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
Nowe brzmienie Zał cznika Nr 9 doł cza si do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje si zmian w Zał czniku Nr 10 „Przychody i w ydatki zakładów
bud etowych w 2004 roku” oraz:
a) w Zał czniku 10/1 „Miejski Zakład Komunikacji” poprzez:
- zwi kszenie poz. ”Razem przychody” i poz. ”Dotacje przedmiotowe” o kwot
84.000,- zł
- zwi kszenie poz. ”Razem wydatki” i poz. ”Po zostałe wydatki bie ce”
o kwot 84.000,- zł
b) w Zał czniku 10/3 „Miejski Zakład Zieleni” poprzez:
- zwi kszenie poz. ”Przychody” oraz poz. ”Przychody własne” o kwot
319.460,- zł
- zwi kszenie poz. ”Razem wydatki” 335.800,- zł oraz poz.”Po zostałe wydatki
bie ce” o kwot 333.300,- zł, a tak e poz. ”Wydatki inwestycyjne”
o kwot 2.500,- zł
Dokonuje si zmian wył cznie w Zał czniku 10/4 „Miejski O rodek Sportu
i Rekreacji” poprzez:
- zmniejszenie poz. ”wydatki inwestycyjne zakładów bud etowych” o kwot
20.540,- zł
- zwi kszenie poz. ”wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów bud etowych”
o kwot 20.540,- zł
Nowe brzmienie Zał cznika Nr 10 oraz 10/1, 10/3 i 10/4 doł cza si do niniejszej
uchwały.
11. Dokonuje si zmian w Zał czniku Nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów
bud etu”:
a) Wprowadza si w poz. ”Przychody bud etu”, po zycj
ubiegłych” na kwot 3.000.000,- zł

”Nadwy ki z lat

b) w poz. „Rozchody bud etu” poz.„Spłaty otrzymanych po yczek i kredytów”
w nast puj cy sposób:
• Zmniejsza si kwot o 240.000,- zł poz. „z WFO iGW – kanalizacja
Zatorze”
• Zmniejsza si kwot o 540.000,- zł poz. „z WFO iGW – kolektor K-7”
Nowe brzmienie Zał cznika Nr 15 doł cza si do niniejszej uchwały.
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1. § 1 ust. 1 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:
„Ustala si dochody bud etu w wysoko ci 149.393.454,- zł jak w zał czniku Nr 1
do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysoko ci 96.022.579,- zł
2) dochody powiatu w wysoko ci 53.370.875,- zł”
2. § 1 ust.2 pkt.1 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:
„dotacje na realizacj zada zleconych gminie z zakresu administracji rz dowej
w kwocie 7.929.216,- zł, jak w zał czniku Nr 3 do uchwały”
3. § 1 ust.2 pkt.4 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:
„dotacje na realizacj zada przej tych przez powiat w drodze porozumienia
z organami administracji rz dowej w kwocie 293.060,- zł, jak w zał czniku Nr 6
do uchwały”
4. § 1 ust.2 pkt.5 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:
„dotacje na realizacj zada przej tych przez powiat w drodze porozumienia
(umowy) z jednostkami samorz du terytorialnego w kwocie 53.320,- zł, jak
w zał czniku Nr 6 do uchwały”
5. § 1 ust.2 pkt.6 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:
„dotacje z bud etu pa stwa na realizacj
548.245,- zł”

zada

własnych powiatu w kwocie

6. § 1 ust.2 pkt.8 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:
„dochody z tytułu wydawania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych
w kwocie 860.000,- zł, jak w zał czniku Nr 7 do uchwały.”
7. § 2 ust. 1 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:
„Ustala si wydatki bud etu w wysoko ci 164.006.954,- zł jak w zał czniku Nr 2
do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysoko ci 100.924.432,- zł
2) wydatki powiatu w wysoko ci 63.082.522,- zł”
8. § 2 ust.2 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:
„Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza si ł cznie na:
1) wydatki bie ce kwot 139.476.368,- zł, w tym: (...)
b)kwot 12.835.616,- zł z prze znaczeniem na dotacje, (...)
2) wydatki maj tkowe kwot 24.530.586,-zł, jak w zał czniku Nr 8”
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„Uj te w bud ecie dotacje przeznacza si na :
1) dotacje podmiotowe w kwocie 7.569.907,- zł, jak w zał czniku Nr 9, w tym:(...)
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty w kwocie
4.801.157,- zł
2) dotacje przedmiotowe w kwocie 3.552.270,- zł, jak w zał czniku Nr 10
3) dotacje celowe w kwocie 1.681.479,- zł, w tym: (...)
b) dotacje celowe na dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom w kwocie 1.341.097,- zł (...)”
10. § 2 ust.5 pkt 4 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:
„wydatki w kwocie 293.060,- zł na realizacj zada przej tych prze z powiat
w drodze porozumienia z organami administracji rz dowej, jak w zał czniku
Nr 6 do uchwały”
11. § 2 ust.5 pkt 6 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:
„wydatki w kwocie 860.000,- zł na realizacj zada okre lonych w programie
profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych, jak w zał czniku Nr 7
do uchwały.”
12. § 3 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:
„Ró nica pomi dzy dochodami a wydatkami bud etu – deficyt bud etu – w ynosi
14.613.500,- zł. ródłem pokrycia deficytu s przychody z emisji obligacji
komunalnych, kredyty krajowe oraz nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych – wolne
rodki.”
13. § 4 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:
„1.Rozchody bud etu ustala si w kwocie 8.386.500,- zł, w tym:
1) spłata kredytów w kwocie 3.062.500,- zł
2) spłata po yczek w kwocie 5.324.000,- zł
2.Przychody bud etu ustala si w kwocie 23.000.000,- zł, w tym:
1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 18.000.000,- zł
2) z kred ytów w bankach krajowych w kwocie 2.000.000,- zł
3) z nadwy ki bud etowej w kwocie 3.000.000,- zł”
14. § 8 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:
„Tworzy si rezerwy:
1) ogólna w kwocie 108.825,- zł (...)”
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Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta Leszna.
§4
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Przewodnicz cy
Rady Miejskiej Leszna
Wojciech Rajewski

U z a s a d n i e n ie

do uchwały Nr XXIV / 240 / 2004 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zmian w bud ecie miasta Leszna
na rok 2004.
Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianach
w bud ecie miasta Leszna polegaj cych na:
1. Zmianie wysoko ci deficytu bud etowego w roku 2004 o kwot 3.780.000,- zł.
Zwi kszony deficyt b dzie sfinansowany:
a) tzw. „wolnymi rodkami” z lat poprzednich. Wolne rodki na dzie
31.12.2003r. wynosz 3.438.978,60 zł, z czego 3.000.000,- zł zostanie
wykorzystane na sfinansowanie deficytu bud etowego powstałego
po wł czeniu po stronie wydatków kwoty 3.000.000,- zł w 2004 roku
na zadanie inwestycyjne pn.”Trasa W-Z” – modernizacja wiaduktu.
b) umorzeniami po yczek z WFO iGW w Poznaniu. W dniu 22.10.2004r.
WFO iGW w Poznaniu pismem nr FO .IIIA/Le/42/275/04 zawiadomił
miasto o umorzeniu 30 % zaci gni tej po yczki na zadanie „Budowa
kanalizacji sanitarnej – etap II na osiedlu Zatorze w Lesznie” tj. kwoty
240.000,- zł, a tak e pismem FO .IIIA/Le/42/278/04 zawiadomił miasto
o umorzeniu 30 % zaci gni tej po yczki na zadanie „Budowa kolektora K-7
kanalizacji sanitarnej w Lesznie” tj. kwoty 540.000,- zł. rodki w wysoko ci
780.000,- zł sfinansuj deficyt bud etowy powstały po wł czeniu po stronie
wydatków kwoty 100.000,- zł na zadanie inwestycyjne pn.”Kanalizacja
sanitarna i deszczowa w rejonie ulic Wyczółkowskiego, Fałata, Grottgera”
oraz 700.000,- zł na zadanie pn.”Kanalizacja sanitarna i deszczowa
w rejonie ulicy Chciszewskiego”
2. Zwi kszeniu dochodów – zadania miasta – kwota 136.279,- zł:
a) w dz.756 rozdz.75618 – kwota 60.000,- zł z tytułu zwi kszonych wpływów
z opłat za ze zwolenia na sprzeda alkoholu.
rodki w cało ci
przeznaczone s na realizacj „Programu profilaktyki i rozwi zywania
problemów alkoholowych na rok 2004”,
b) w dz.801 rozdz.80101 – kwota 9.049,- zł - rodki z Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Sokrates na realizacj
programu Sokrates COMENIUS 1. rodki prze znaczone dla Szkoł y
Podstawowej Nr 13,
c) w dz.900 rozdz.90015 – kwota 57.230,- zł – dotacja z Wielkopolskiego
Urz du Wojewódzkiego z przeznaczeniem na spłat
zobowi za
powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania o wietlenia dróg
publicznych, dla których gmina nie jest zarz dc oraz dróg publicznych
krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach
powiatu,
d) w dz. 900 rozdz.90020 –10.000,- zł z tytułu wi kszych ni planowane
wpływy z opłaty produktowej. rodki w cało ci przeznacza si na edukacj
dotycz c recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, a tak e
na odzysk i przetwarzanie odpadów opakowaniowych.

- 2 3. Zwi kszeniu dochodów–zadania powiatu – kwota 337,- zł oraz zmianie po stronie
dochodów na kwot 330.000,- zł
a) w dz.801 rozdz.80120 – kwota 11.277,- zł - rodki z Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Sokrates na realizacj
programu Sokrates COMENIUS 1. rodki przeznaczone dla III Liceum
Ogólnokształc cego,
b) dz.754 rozdz.75411 – kwota 30.000,- zł – dotacja ze Starostwa
Powiatowego w Lesznie na refundacj poniesionych prze z miasto Leszno
kosztów
utworzenia
Centrum
Powiadamiania
Ratunkowego
przy Komendzie Miejskiej Pa stwowej Stra y Po arnej,
c) dz.921 rozd z. 92110 – kwota 17.460,- zł – dotacja z bud etu pa stwa
na program „Upowszechnianie i Promocja Twórczo ci Artystycznej”
realizowany na podstawie podpisanego porozumienia z Ministrem Kultury.
Dotacja przeznaczona dla Miejskiego Biura Wystaw Artystyczn ych.
Jednocze nie zmniejsza si planowan w bud ecie pocz tkowym dotacj
z bud etu pa stwa na zadania własne o kwot 30.000,- zł,
d) dz.921 rozd z.92116 – kwota 271.600,- zł – dotacja z bud etu pa stwa
na program „Upowszechnianie i Promocja Czytelnictwa” realizowany
na podstawie podpisanego porozumienia z Ministrem Kultury. Dotacja
przeznaczona dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jednocze nie zmniejsza
si planowan w bud ecie pocz tkowym dotacj z bud etu pa stwa
na zadania własne o kwot 300.000,- zł.
4. Zwi kszeniu wydatków – zadania miasta – kwota 983.049,- zł ora z zmianie
po stronie wydatków na kwot 81.099,- zł
a) w dz.600 rozd z.60004 – kwota 84.000,- zł – zwi kszenie dotacji
dla Miejskiego Zakładu Komunikacji z tytułu zmiany przepisów o podatku
VAT. Od 1 maja 2004 zakład płaci podatek VAT w wysoko ci 7 %
od dotacji przedmiotowej. Aby utrzyma wysoko dotacji przedmiotowej
netto na poziomie 1.950.000,-, jak zaplanowano w bud ecie na rok 2004
nale y j „ubruttowi ” i zwi kszy o kwot 84.000,- zł. Ulega zwi kszeniu
stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej,
b) w dz.754 rozdz.75412 – kwota 1.099,- zł – przeniesienie rodków
pomi dzy paragrafami i zwi kszenie dotacji dla OSP Gronowo
z prze znaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej.
Jednostka OSP otrzyma dotacj na ten cel z Zarz du Głównego OSP
w Warszawie w wysoko ci 2.500,- zł oraz z Zarz du Wojewódzkiego OSP
w Poznaniu równie w wysoko ci 2.500,- zł,
c) w dz.754 rozdz.75412 – kwota 40.000,- zł – zmniejszenie rodków
planowanych w bud ecie pocz tkowym na karosacj
samochodu
po arniczego. OSP Gronowo w 2005 roku otrzyma nieodpłatnie samochód
po arniczy, mo na wi c w 2004 roku zrezygnowa z zadania karosacji,
d) W dz.758 rozdz.75818 – kwota 101.596,- zł – zwi kszenie rezerwy ogólnej
wg poni szego rozliczenia:
- zwi kszenia:
• dot..z WUw– o wietlenie -spłata zobowi z.57.230,- zł
• dot.ze St.Leszcz.-spłata zobow.
30.000,- zł
• rezygnacja z karosacki w OSP
40.000,- zł
• zmniejszenie dot.dla szkół niepubl.
224.306,- zł
Razem zwi kszenia
351.536,- zł

- 3 - zmniejszenia:
• dot. dla MBWA - brak
• dot. dla Biblioteki - brak
.
• dot. dla MZK - dodatkowa
•
rodki na ziele
• brakuj ce r.na inwest.kanalizacji
•
rodki dla KM PSP

.-

12.540,- zł
28.400,- zł
84.000,- zł
100.000,- zł
20.000,- zł
5.000,- zł

Razem zmniejszenia

249.940,- zł

Ró nica - zwi kszenie

101.596,- zł

e) w dz.801 rozdz.80101 – kwota 25.000,- zł – zmniejszenie dotacji
dla niepublicznych szkół wymienionych w zał czniku nr 5 do uchwały.
Po dokonanej analizie wykorzystania planowanych rodków na 2004r.
i prognozie do ko ca roku pozostały oszcz dno ci na tym zadaniu.
f) w dz.801 rozdz.80101 – kwota 9.049,- zł – zwi kszenie planu o rodki
dla SP 13 na program Sokrates COMENIUS 1.
g) w dz.801 rozdz.80110 – kwota 15.000,- zł - zmniejszenie dotacji
dla niepublicznych szkół wymienionych w zał czniku Nr 5 do uchwały.
Po dokonanej analizie wykorzystania planowanych rodków na 2004r.
i prognozie do ko ca roku pozostały oszcz dno ci na tym zadaniu.
h) w dz.851 rozdz.85154 – kwota 60.000,- zł – zwi kszenie o dodatkowe
rodki z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu. rodki
w cało ci przeznaczone s
na realizacj
„Programu profilaktyki
i rozwi zywania problemów alkoholowych na rok 2004”. Zwi kszono
wydatki na doposa enie wietlic socjoterapeutyczn ych i ich działalno
na terenie miasta, a tak e inne zadania realizowane w ramach
zatwierdzonego przez Rad programu. Szczegółowy opis na poszczególne
zadania zawarty w § 1 pkt 5
i) w dz.900 rozd z.90004 – kwota 100.000,- zł – zwi kszenie rodków
na utrzymanie zieleni w mie cie w zwi zku ze zwi kszonym zakresem
zada .
j) w dz.900 rozdz.90020 – kwota 10.000,- zł – zwi kszenie z tytułu wy szych
ni planowano wpływów z opłaty produktowej. rodki w cało ci przeznacza
si
na edukacj
dotycz c
recyklingu i odzysku odpadów
opakowaniowych, a tak e na odzysk i przetwarzanie odpadów
opakowaniowych
k) w dz.900 rozd z.90095 – kwota 800.000,- zł – zwi kszenie wydatków
o kwot 100.000,- zł na zadaniu inwestycyjn ym pn.”Kanalizacja sanitarna
i deszczowa w rejonie ulic Wyczółkowskiego, Fałata, Grottgera”
oraz o kwot
700.000,- zł na zadaniu pn.”Kanalizacja sanitarna
i deszczowa w rejonie ulicy Chciszewskiego”

- 4 5. Zwi kszeniu wydatków – zadania powiatu – kwota 2.831.971,- zł oraz zmianie
po stronie wydatków na kwot 274.111,- zł
a) w dz.600 rozd z.60015 – kwota 3.000.000,- zł – zwi kszenie rodków
na zadanie inwestycyjne pn”Trasa W-Z” – modernizacja wiaduktu. Dnia
29.06.2004r. Rada Miejska podj ła uchwał
o zobowi zaniach
finansowych do kwoty 5.800.000,- zł. Wł czaj c obecnie „wolne rodki”
w wysoko ci 3.000.000,- zł zmniejsza si
jednocze nie wielko
zobowi zania na rok 2005. Jednocze nie zwi kszono wielko nakładów
ogółem na tym zadaniu o roboty dodatkowe na kwot 1.400.000,- zł
oraz o 13.000.000,- zł tj. o planowan po roku 2006 modernizacj estakady
północnej.
b) w dz.754 rozdz.75411 – kwota 5.000,- zł – zwi kszenie wydatków w planie
KM PSP na napraw i legalizacj sprz tu techniki specjalnej.
c) w dz.801 rozd z.80120 – kwota 122.000,- zł - zmniejszenie dotacji
dla niepublicznych szkół wymienionych w zał czniku Nr 5 do uchwały.
Po dokonanej analizie wykorzystania planowanych rodków na 2004r.
i prognozie do ko ca roku postały oszcz dno ci na tym zadaniu.
d) w dz.801 rozd z.80120 – kwota 11.277,- zł – zwi kszenie planu o rodki
dla III LO na program Sokrates COMENIUS 1.
e) w dz.801 rozd z.80130 – kwota 152.111,- zł - zmniejszenie dotacji
dla niepublicznych szkół wymienionych w zał czniku Nr 5 do uchwały.
Po dokonanej analizie wykorzystania planowanych rodków na 2004r.
i prognozie do ko ca roku pozostały oszcz dno ci na tym zadaniu.
f) w dz.854 rozdz.85402 – kwota 89.805,- zł - zwi kszenie dotacji
dla O rodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Lesznie na rok 2004,
wynikaj ce ze zmiany przepisów okre lonych w ustawie o o wiacie.
6. Zał cznik nr 4 – „Zadania zlecone gminie na rok 2004”
Zmiany opisano w § 1 pkt.4 uchwały. rodki z WUW w Poznaniu wł cza si tylko
po stronie dochodów. Po stronie wydatków Rada okre la ich przeznaczenie.
Prezydent proponuje wł czy powy sze rodki do rezerwy.
7. Zał cznik nr 7 – „Realizacja zada okre lonych w programie profilaktyki
i rozwi zywania problemów alkoholowych na rok 2004”
Dokonuje si aktualizacji zał cznika wg opisanych zmian w tre ci uchwały
(§ 1 pkt 5 uchwały) i zgodnie z pkt 4 lit. h) uzasadnienia.
Przedkłada si nowe brzmienie Zał cznika Nr 7.
8. Zał cznik nr 8 – „Wydatki maj tkowe”
Dokonuje si aktualizacji zał cznika wg opisanych zmian w tre ci uchwały
(§ 1 pkt 6 uchwały) .
Przedkłada si nowe brzmienie Zał cznika Nr 8.
9. Zał cznik nr 8/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane ze rodków
bud etu miasta Leszna”
Dokonuje si aktualizacji zał cznika wg opisanych zmian w tre ci uchwały
(§ 1 pkt 7 uchwały) i zgodnie z punktem 4 lit.k) oraz 5 lit. a) u zasadnienia.
Przedkłada si nowe brzmienie Zał cznika Nr 8/1.

- 5 10. Zał cznik nr 8/4 – „Dotacje dla zakładów bud etowych na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w roku 2004”
Dokonuje si aktualizacji zał cznika wg opisanych zmian w tre ci uchwały
(§ 1 pkt 8 uchwały). Zmiany wynikaj z przeprowadzonych rozstrzygni
przetargowych i oszcz dno ci na niektórych zadaniach realizowanych przez
zakłady bud etowe. Dokonuje si przesuni
rodków pomi dzy zadaniami
(MZBK), a tak e wprowadza si z oszcz dno ci nowe zadanie „sprz t
nagła niaj cy w hali wicznia i stadionie bocznym” w kwocie 21.544,- zł (MOSiR).
Przedkłada si nowe brzmienie Zał cznika Nr 8/4.
11. Zał cznik nr 9 –„Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na rok 2004”
Dokonuje si aktualizacji zał cznika wg zmian okre lonych w zał czniku nr 5 do
niniejszej uchwały. Zmian wysoko ci dotacji dla poszczególnych szkół i placówek
niepublicznych dokonano po analizie wykorzystanych rodków i prognozie ich
wykorzystania do ko ca 2004 roku.
Przedkłada si nowe brzmienie Zał cznika Nr 9.
12. Zał cznik nr 10 – „Przychody i w ydatki zakładów bud etowych w 2004 roku”,
a tak e Zał cznik nr 10/1 „Miejski Zakład Komunikacji” i Zał cznik Nr 10/3 „Miejski
Zakład Zieleni” oraz 10/4 „Miejski O rodek Sportu i Rekreacji”
Dokonuje si aktualizacji zał cznika wg opisanych zmian w tre ci uchwały
(§ 1 pkt 10 uchwały).
Zmiany dokonane w planie Miejskiego Zakładu Komunikacji dotycz zwi kszenia
dotacji przedmiotowej o podatek VAT (opis w pkt.4 lit. a) uzasadnienia)
Zmiany dokonane w planie Miejskiego Zakładu Zieleni dotycz urealnienia
przychodów z tytułu zwi kszonych wpływów z usług, a tak e zmian w wysoko ci
pozostałych wydatków bie cych. Ponadto zwi kszono wydatki na zakupy
inwestycyjne o kwot 2.500,- zł - zakład z własnych rodków przeznacza t
kwot .
Zmiany dokonane w planie Miejskiego O rodka Sportu i Rekreacji dotycz
przeniesienia rodków pomi dzy wydatkami inwestycyjnymi a wydatkami na
zakupy inwestycyjne.
Przedkłada si nowe brzmienie Zał cznika Nr 10 , 10/1, 10/3 i 10/4.
13. Zał cznik nr 15 – „Zestawienie przychodów i rozchodów bud etu”
Dokonuje si aktualizacji zał cznika wg opisanych zmian w tre ci uchwały
(§ 1 pkt 11 uchwały) i zgodnie z punktem 1 uzasadnienia.
Przedkłada si nowe brzmienie Zał cznika Nr 15.

- 6 12. Doł cza si do niniejszej uchwały nowe brzmienie:
a) Zał cznika Nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2004” po zmianach
dokonanych w tym zał czniku niniejsz uchwał (wł czenie dotacji z WUW
w Poznaniu na spłat zobowi za z 2003 roku z tytułu o wietlenia
ulicznego) oraz dokonanych Zarz dzeniami Prezydenta Miasta Leszna
Nr 268/2004 z dnia 30.09.2004 r. i Nr 300/2004 z dnia 29.10.2004r.
Zmiany polegały na wł czeniu dotacji potwierdzonych prze z Wielkopolski
Urz d Wojewódzki w Poznaniu na zadanie w dz.852 rozdz.85212 - kwota
903.950,- zł. Ponadto dokonano przeniesie
rodków pomi dzy
paragrafami klasyfikacji bud etowej po stronie wydatków maj cych
charakter porz dkuj cy plan w dz.852 rozdz.85203 na kwot 700,- zł,
w dz.852 rozdz.85212 na kwot 24.000,- zł oraz w dz.852 rozdz.85214
na kwot 156.000,- zł.
b) Zał cznika Nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2004” po zmianach
dokonanych
Zarz dzeniami
Prezydenta
Miasta
Leszna
Nr 269/2004 z dnia 30.09.2004 r. i Nr 301/2004 z dnia 29.10.2004r.
Zmiany polegały na wł czeniu dotacji potwierdzonych prze z Wielkopolski
Urz d Wojewódzki w Poznaniu na zadanie w dz.754 rozdz.75411 - kwota
33.238,- zł. Ponadto dokonano przeniesie rodków pomi dzy paragrafami
klasyfikacji bud etowej po stronie wydatków maj cych charakter
porz dkuj cy plan w dz.754 rozdz.75411 na kwot 13.337,- zł.
c) Zał cznika Nr 5 „Zadania powierzone powiatowi na rok 2004” po zmianach
dokonanych w tym zał czniku niniejsz uchwał tj. wł czeniu rodków
w wysoko ci 289.060,- zł z bud etu pa stwa na podstawie podpisanego
porozumienia na działalno
MBWA IMBP, a tak e wł czeniu rodków
w wysoko ci 30.000,- zł ze Starostwa Powiatowego w Lesznie
na refundacj poniesionych przez miasto Leszno wydatków w 2003 roku
na utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
Opracował:

Wydział Bud etu

