U C H W A Ł A Nr XLIV/392/09
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 14 lipca 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 2) - Rada Miejska w Bystrzycy
Kłodzkiej uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetowe o kwotę 224.738 zł - zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 113.738 zł – zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się nadwyżkę z uchwały w kwocie 111.000 zł, którą przeznacza się na
zwiększenie planowanych rozchodów budżetu w 2009 roku – z przeznaczeniem na
udzielenie
pożyczki długoterminowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej na
realizację projektu „Wspólną drogą z sąsiadami” dofinansowanego z EFRR.
§ 4. Załącznik Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr
XXX/324/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 otrzymuje nowe
brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 5 - Wykaz zadań inwestycyjnych do uchwały Nr XXXV/324/08 Rady Miejskiej
z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:
1/ Plan dochodów 49 208 841,18 zł;
2/ Plan wydatków
50 125 108,18 zł;
3/ Niedobór - deficyt 916 267,00 zł;
4/ Plan przychodów 3 005 359,00 zł;
5/ Plan rozchodów 2 089 092,00 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Bronisław Patynko

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr
88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz.
1370, oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1505 i Nr 72, poz. 619.

Uzasadnienie
I. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów są wynikiem:
1. Zwiększeniem planu dochodów w wysokości 139.738 zł z tytułu podziału środków z rezerwy
subwencji oświatowej.
2. Zwiększenia planu dochodów w wysokości 85.000 zł tytułem otrzymanej dotacji z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na realizację zadania o nazwie: „Bystrzyca
Kłodzka, Ratusz: wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej i instalacji sygnalizacji alarmu
Pożaru” zgodnie z zawartą umową nr 3064/09/DOZ–mr z dnia 27.04.2009 r., dotyczącej
dofinansowania zadania w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 1 „Ochrona
zabytków”.

II. Wprowadzone zmiany po stronie wydatków są wynikiem:
1. Zwiększenia planu wydatków w wysokości 120.000.zł z przyznanej rezerwy subwencji
oświatowej na realizację zadania SP Nr 1-remont dachu.
2. Zwiększenia planu wydatków w wysokości 26.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania
SP Nr 2 - wyłożenie kostki - wymiana nawierzchni jezdnej i chodników.
3. Zmniejszeniem planu w wysokości 150.506 zł realizowanego zadania inwestycyjnego o nazwie
Modernizacja ratusza (środki przeznaczone na realizację zadania o nazwie: ,,Bystrzyca
Kłodzka, Ratusz: wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej i instalacji sygnalizacji alarmu
pożaru.
4. Zwiększeniem planu w wysokości 150.506 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu
własnego na realizację zadania o nazwie: ,,Bystrzyca Kłodzka, Ratusz: wykonanie instalacji
przeciwwłamaniowej i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru dofinansowanego w wysokości
85.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. Rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów akcji przeciwpowodziowej - intensywne opady deszczu na terenie gminy Bystrzyca
Kłodzka w dniach 26-30 czerwca 2009 r.
6. Zmniejszeniem planu w wysokości 343.713 zł z zadania inwestycyjnego - Odbudowa drogi
gminnej Szklarka-Stara Bystrzyca.
7. Zmniejszeniem planu w wysokości 189.959 zł z zadania inwestycyjnego - Przebudowa drogi
w Pławnicy.
8. Zwiększeniem planu w wysokości 390.000 zł z przeznaczeniem na udział własny gminy
w zadaniach powodziowych –intensywne opady deszczu na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka
w dniach 26 - 30 czerwca 2009 r.
9. Zmniejszeniem planu w wysokości 20.000 zł tytułem zaniechania realizacji zadania
inwestycyjnego o nazwie remont toalet w Muzeum Filumenistycznym (środki przeznaczone na
zabezpieczenie stropu Sali wystawienniczej).
10. Zwiększeniem planu w wysokości 34.000 zł tytułem wykonania prac zabezpieczających strop
sali wystawienniczej w Muzeum Filumenistycznym po katastrofie budowlanej mającej miejsce
w dniu 03.07.2009 r..
11. Zwiększeniem planu dotacji dla Zarządu Budynku Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej
w wysokości 7.400 zł na remont ściany bocznej budynku przy ul. Podmiejskiej 8 w Bystrzycy
Kłodzkiej.
12. Realizacji zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia
planu wydatków.
13. Realizacji zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy Bystrzyca Kłodzka celem
urealnienia planu wydatków.
14. Zwiększeniem planu w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na prace rozbiórkowe w strefie
Ekonomicznej.
15. Zwiększenia planu wysokości 5.800 zł tytułem wkładu własnego na realizacje projektu
„Wspólną drogą z sąsiadami” - zakwalifikowanie projektu do dofinansowania z EFRR
realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej.
Całkowita wartość projektu 25.740 EUR, przyznane wsparcie EFRR-21.879 EUR,
dofinansowanie budżet państwa 2.574 EUR, wkład własny 1.287.00 EUR.
Przy przyjętym kursie Euro 4,50 wartość projektu wynosi 115.830 zł.
Wsparcie EFRR w wysokości 21.879 EUR i budżetu państwa w wysokości 2.574 EUR przy
kursie euro 4.50 zł wynosi 111.000 zł i jest zabezpieczone w formie udzielenia pożyczki
długoterminowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

