aqdal
w sprau)iezmian w

na 2007rok

Na podstawiear1. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorzqdzie
gminnym fiednolity tekstDz IJ. Nr t 42 poz. l59I z 2001 f . ze
zmianami)RadaMiejskaw Sztumieuchwala,co nastqpuje:
$ i
W budZecie
gminy na 2007rok wprowadzasiEnastqpuj4ce
zmiany:
1. Zr,viqksza
siq dochody budzetugminy o kwotg 124.743zl
zgodniezzalqcznikiemNr 1 do niniejszejuchwaly.
Po dokonaniuzmiandochodybudzetugrninywynoszq

41.096.902
zl

2. Zwiqkszasig wydatki bud2etugminy o kwotq 124.743zl
zgodniez zalqcznikiem
Nr 2 do niniejszejuchwaly.
Po dokonaniuzmianwydatkibr-rdzetu
gminy wynosz4

43.573.679
zl

3. Dokorrtr.je
siqprzeniesienia
u,vdatkowmigdzy dzialamiz.:
a) d2.600..Tt'ansport
ii4cznoSi"razclz.
b00l(r.,Drogipr,rl-''liczne
gr-ninne"
rir;
dz. 710 ..Dziatalnosiuslugowa"razdz. 7't\i3 ,,Pracegeodezy.jne
i kartograficzne"kwotE8.000zl,
b) dz. 900 ,,Gospodarkakomunalnai ochrona srodowiska"rozdz. 9009-i
,,PozostaLa dzialalnoic" z zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa
infiastrukturytechnicznej- drogi w Osiedlu PrzyleSnymw Czerninie"
kwotq 5.000 zl do dz. 700 ,,Gospodarkamieszkaniowa" 70005
,,Gospodarkagruntami i nieruchomosciami"na kontynuacjg zadania
inwestycyjnegopn. ,,Budownictwokomunalno-socjalne" kwotE5.000zl,
c) d2.852 ,,Pomocspoteczna"
rozdz.85215,,Dodatkimieszkaniowe"
kwotq
65.370zI do dz.:
1) 750 ,,Administracja
publiczna"rozdz.75023,,Urzqdy
gmin" na pomoc
finansow4dla MiastaKwidzyn kwotq 20.000zI ,
2) 754 ,,Bezpieczeristwo
publiczne i ochronaprzeciwpoaarowa"rozdz.
75412 ,,Ochotniczestra2e polarne" na nowy wydatek majqtkowy
- nozycezrozpieraczemdla osp
pn. ,,Zakupzestawuhydraulicznego
Postolin" kwotq 5.310 zl i do rozdz. 75495 ,,Pozostaladzialalnoi6"
kwotp 20.000zt,
3) 801 ,,OSwiata
i wychowanie" rozdz.80i10 ,,Gimnazja"na zadanie
ii-rv;estvcyjlte
pn. ""Budowahali sportorvejz widowni4 i infrastruktur4
technicznqorazmodernizacjagirnnazjumw Sztuniie"kwotq 20.0AAzI
zgod.niqz zalqcznil<lerli..k'2Co ninieiszeiuchwaly.
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Dokonuje siQ przeniesienia planowanych wydatkow migdzy zadantamt
inwestylyjnymi- w dziale 900 ,,Gospodarka komunalna i ochrona
6rodoi.r,iska" r ozdz.90095,,Pozostata dzialalno56":
a) z zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa infrastruktury technicznej
w OsiedluNa Wzgorzuw Sztumie"kwotq I 1.000zl,
b) na zadanie inrvestycyjne pn. ,,Kanalizacja sanitarna Sztum
ul. Zeromskiego/Polna" tozszerzoneo ,,czqi(,SztumskiegoPola" kwotq
11 . 0 0 0z t ,
Nr 2 do niniejszejuchrvaly.
zgodniez zatqcznikiem

A

T.

).

b.

publiczne
wydatk6ww d2.754 ,,Bezpieczeristwo
Dokonujesiqprzeniesienia
i ochrona przeciwpozafowa" rozdz. 7 5412 ,'Ochotnicze sttale pozarne"
z u'ydatk6w biez4cych na wydatki majqtkowe pn' ,,Zakup zestawu
hydraulicznego- no2ycez rozpieraczemdla oPS Postolin" kwotE 5.000zi
zgodniez zalqcznrkiemNr 2 do niniejszejuchwaly.
Dokonujesiq w nakladachplanowanychna 2007r.:
a) ziviqtszenia na zadaniainwestycyjne pn. ,,Kanalizaciasanitama Sztum
ul. Zeromskiego/ Polna" oraz czqsc Sztumskiego Pola" o kwotq
11.000 zl, pn. ,.Budowahali sportowejz u'idow1i4 i infrastruktur4
gimnazjttrnrv Sztumie"o liwotq 20.000zl,
techniczlqorazmodernizacja
socjalne"kutott
l<otrr-tnaluopn. ",Budor.rrr-rictr,r,o
na kontynuac,!qzaclania
llozi'ce z roz[:ieraczelll
5.000 zi i pr-r"."Zahupzestarvu1-rydr"ar-rlicznego
lr'wotq10.370zI,
dla OSPPostolit-t"
lr) zmliejszenia na zadania inwestycyjne pn. ,.Budowa infi'astiuktur.v
technicznejw Osiedlu Na Wzgorzu w Sztutnie" o kwotq 1l '000 zl,
pn. ,,Budowainfiastrukturytechnicznej- drogi w Osiedlu Przyle5nym
plac6w zabawwe wsi
w Czerninie" o kwotq 5.000zt i pn. ,,IJrzqdzenie
Pietrzwald, U6nice, KoSlinka oraz doposazenieistniej4cych" o kwotq
4.500zl,
c) na zdaniu pn. ,,Zagospodarowaniecentrum Sztumu w celu stworzenia
warunkow do ozywienia gospodarczego i spolecznego"fozszerzasiQ
zakres prac dokumentacjiprojektowej o ,,iluminacjqPlacu Wolno5ci
w Sztumie"
w zalqcznikuNr 2 do uchwaly Rady Miejskiej Nr XIII/79107w sprawie
zlnranwbudzeciegminy na2007r. pn. ,,Planwydatkowlraj4tkowychna rok
2007" zgodniez zatqcznikiemNr 3 do niniejszejuchwaly'

7. Dokonuje siQ zwiqkszenia planowanegolimitu wydatkow og6lern na
zadaniu inwestycyjnylx pn. ,,Budowa hali sporlowej z widowni4
i infrastnktur4 techniczn4 oraz moclernizacjagirnnazjurrl w Sztumie"
o ku,otQ 20.000 zl \\i zalapzniki-rNr 3 do uch','vatyRacly Miejskiej
I'lr" XllIl7gl07 \\' spt'arvie zmian \v budzecie grniny na 2007 t'ok
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pn. ,,Wydatki inwestycyjne gminy zwiqzane z realizacjq wieloletnich
program6w"zgodniez zalqcznikiemNr 4 do niniejszejuchwaly.
8. Dokonuje siQ na zadaniu pn. ,,Budowa hali sporlowej z widowniq
i infrastruktur4 technicznE oraz modernizacja girnnazjum w Sztumie"
zrviqkszenialag,znychnaklad6w na realizacjq zadania oraz planowanych
naklador.r'inwestycyjnychw roku 2007 o kwotE 20.000 zl w zalqcznikuNr 4
do uchwaly Rady Miejskiej Nr XIIIl79l07 w sprawie
zmtan
w br.rdzecie gminy na 2007 rok pn. ,,Wydatki na programy i projekty
realizowane ze 6rodk6w pochodzqcych z funduszy strukturalnych
i funduszuspojnosci"z-eodniez z,alqcznikiem
Nr 5 do niniejszejuchrvaty.
9. Dokonujesiq w zakladziebudzetowymzwigkszenraprzychod6wi wydatk6w
o kwotq 72.000 z* oraz przeniesieniaprzychod6w rniqdzy paragrafami
o kwotq 3.500 zl
w zalqcznrku Nr 7 do uchwaly Rady Miejskiej
Nr IX/5612007w sprawiezmianw budzeciegminy na2007 r.pn.,,Plany
przychod6w i wydatkow zakladu budzetowego i dochodow- wlasnych
jednostek budzetowl,ch na rok 2007" zgodnie z zalqcznikiem Nr 6 do
niniejszejuchwaty.
Szczeg6to\vvwykaz zmian zarvieraj4zalqcznikiNr Nr 1, 2,
ninie.isze.l
uchi,ialy.
$l

3, 4, 5 i 6 do

Uciru'alau,chodzi.w zycie z dniem pocijqciai podlegapribiikacjiu, Dzienniku
UrzqdowyntWojervodztwa Pornorski
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