UCHWAŁA Nr 433/XXX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2008 roku

w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok.
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 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 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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 oraz z 2008 r. Nr
180, poz 1111), art. 12 pkt. 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173,
poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz 1111), art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 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 oraz z 2008 r. Nr
180, poz 1112) oraz uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Płocka na 2008 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 111.547,35 zł.
oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 111.547,35 zł.
Treść

Klasyfikacja

§

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I
ZAOPATRYWANIE W
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ

Dostarczanie wody

40002

Zadanie Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz
finansowanie usług świadczonych przez spółki w
oparciu o stosowne porozumienia - wydatki
bezpośrednie

93 763,35

111 547,35

93 763,35

111 547,35

93 763,35

Zakup usług pozostałych

4300

Zadanie Nr 01/ONW/I/G - Wodociągi Płockie Spółka
z o.o.

93 763,35

111 547,35

1

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie
funduszy statutowych banków państwowych i innych
instytucji finansowych

6010

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Prywatyzacja

111 547,35

17 784,00

75820

17 784,00

Zadanie Nr 01/ONW/G - Przeprowadzenie procesu
prywatyzacji Spółek z udziałem Miasta Płocka wydatki bezpośrednie

17 784,00

Zakup usług pozostałych

4300

RAZEM

17 784,00

111 547,35

111 547,35

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ –
635.219.388,69 ZŁ.

§2

Dokonuje się następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2008 rok:
1) w zadaniu Oddziału Nadzoru Właścicielskiego Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz
finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki
bezpośrednie w pkt. pierwszym (III kwartał) kwotę 1.114.340,49 zł. zastępuje się kwotą 1.020.577,14 zł.
2) w zadaniu Oddziału Nadzoru Właścicielskiego Nr 01/ONW/I/G - Wodociągi Płockie Spółka z o.o.
rozszerza się zakres o następujący zapis:
„W ramach zadania planowana jest budowa wodociągu na osiedlu Borowiczki przy ulicach Wilczej i
Sarniej”.
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§3
Dokonuje się następujących zmian w załączniku do uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok:
w załączniku nr 3 pod nazwą „Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008
- 2010” w części B; w poz. 111– Wodociągi Płockie Spółka z o.o., dział 400, rozdział 40002, w
kol. Planowane wydatki – dochody własne jst zwiększa się o kwotę 111.547,35 zł. (tj. do kwoty
8.111.547,35 zł.), w kol. Planowane wydatki - rok budżetowy 2008 zwiększa się o kwotę
111.547,35 zł. (tj. do kwoty 8.111.547,35 zł.)
Powyższa zmiana skutkuje odpowiednio zmianą kwot limitów wydatków w załączniku nr 3.

§4
Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który
złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka
za 2008 rok.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

§6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga
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UZASADNIENIE
Przesunięcie środków finansowych w wysokości 111.547,35 zł. z zadania Oddziału Nadzoru
Właścicielskiego Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez
spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie (93.763,35 zł. - wynika z
rozliczenia dopłaty dla grup taryfowych odbiorców usług po III kwartale 2008 roku) (dział 400 –
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie
wody) oraz z zadania Nr 01/ONW/G - Przeprowadzenie procesu prywatyzacji Spółek z udziałem
Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie (17.784,00 zł. - wynika z rozliczenia zadania) (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75820 – Prywatyzacja) na zadanie Nr 01/ONW/I/G - Wodociągi
Płockie Spółka z o.o. (dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
rozdział 40002 - Dostarczanie wody) dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego z
przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: budowa wodociągu na osiedlu Borowiczki
przy ulicach Wilczej i Sarniej. Zadanie stanowi kontynuację inwestycji, rozpoczętej ze środków
przekazanych z budżetu miasta Płocka w 2007 roku w wysokości umożliwiającej tylko
opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie odcinka sieci wodociągowej o długości ok.
270 mb w ulicy Wilczej i Sarniej. Kolejne środki pozwolą na kontynuację inwestycji, która nie
została objęta finansowaniem z Funduszy Strukturalnych z uwagi na fakt, iż nie spełnia określonych
w tym zakresie wymogów (ze środków unijnych możliwe jest współfinansowanie tych obszarów,
gdzie istniejąca zabudowa mieszkalna jest wystarczająco skoncentrowana, aby wskaźnik
koncentracji nie był mniejszy niż 120 mieszkańców na 1 km sieci).
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