
Uchwała Nr XXVIII/192/2009 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 30 marca 2009 roku 
 

w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2009 rok 
                         Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. 
U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, 
poz.1111) oraz art. 165, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 
poz.2104 zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 
170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832 z 2007 r., Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 
984, Nr 82, poz. 560, z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, ), Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 

 

§ 1.  

I  Zwi ększa  się plan dochodów budŜetowych  o kwotę               991.692,00 -zł 
 

 

 

1. na zadania własne   991.692,00- zł 

Dz. 600   Transport i łączność 500.000 

 60016  Drogi publiczne gminne 500.000 

   Dochody majątkowe 500.000 

  § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 

(związków gmin) 

500.000 

Dz. 801   Oświata i wychowanie 48.140 

 80195  Pozostała działalność 48.140 

   Dochody bieŜące 48.140 

  § 2008 Dotacja rozwojowa 40.919 

  § 2009 Dotacja rozwojowa 7.221 

Dz. 852   Pomoc społeczna 4.500 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 4.500 

   Dochody bieŜące 4.500 

  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 

własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) 

4.500 

Dz. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza 78.052 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 78.052 

   Dochody bieŜące 78.052 

  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 

własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) 

78.052 



Dz. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 361.000 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 361.000 

   Dochody majątkowe 361.000 

  § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł - pochodzące z 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 

361.000 

 

 

II  Zmniejsza  się plan dochodów budŜetowych  o kwotę           1.224.000 -zł 
 

1. na zadania własne   1.166.000,00- zł 

Dz. 700   Gospodarka mieszkaniowa 144.000 

 70004  RóŜne jednostki obsługi gospodarki 

mieszkaniowej 

144.000 

   Dochody majątkowe 144.000 

  § 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 

144.000 

Dz. 600   Transport i łączność 500.000 

 60016  Drogi publiczne gminne 500.000 

   Dochody majątkowe 500.000 

  § 6320 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej 

500.000 

Dz. 852   Pomoc społeczna 99.000 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

99.000 

   Dochody bieŜące 99.000 

  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 

własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) 

99.000 

Dz. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 423.000 

 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 423.000 

   Dochody majątkowe 423.000 

  § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł - pochodzące z 

fudnuszy strukturalnych Unii Europejskiej 

423.000 

 

 



2. na zadania zlecone   58.000,00- zł 

Dz. 852   Pomoc społeczna  58.000 

 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

38.000 

   Dochody bieŜące 38.000 

  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 

zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

38.000 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe 

20.000 

   Dochody bieŜące 20.000 

  § 2010 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację 

zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminom ustawami 

20.000 

 

III  Zmniejsza  się plan wydatków budŜetowych  o kwotę           515.333 -zł 

 

1. na zadania własne   457.333,00- zł 

Dz. 750   Administracja publiczna  60.000 

 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60.000 

   Wydatki bieŜące 60.000 

Dz. 852   Pomoc społeczna 99.000 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

99.000 

   Wydatki bieŜące 99.000 

Dz. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza 60.000 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 60.000 

   Wydatki bieŜące 60.000 

Dz. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 238.333 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 238.333 

   Wydatki majątkowe 238.333 

 

 

 

 



2. na zadania zlecone   58.000,00,- zł 

Dz. 852   Pomoc społeczna  58.000 

 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

38.000 

   Wydatki bieŜące 38.000 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe 

20.000 

   Wydatki bieŜące 20.000 

 

 

IV  Zwi ększa się plan wydatków budŜetowych  o kwotę           685.624 -zł 

 

1. na zadania własne   685.624,00- zł 

Dz. 750   Administracja publiczna 70.000 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 

67.000 

   Wydatki majątkowe 67.000 

 75095  Pozostała działalność 3.000 

   Wydatki bieŜące 3.000 

  W tym Wynagrodzenia i pochodne 3.000 

Dz. 801   Oświata i wychowanie 98.140 

 80104  Przedszkola 50.000 

   Wydatki majątkowe 50.000 

 80195  Pozostała działalność 48.140 

   Wydatki bieŜące 48.140 

Dz. 852   Pomoc społeczna  74.500 

 85214  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

70.000 

   Wydatki bieŜące 70.000 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 4.500 

   Wydatki bieŜące 4.500 

  W tym Wynagrodzenia i pochodne 4.500 



Dz. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza 78.052 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 78.052 

   Wydatki bieŜące 78.052 

Dz. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 189.755 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 189.755 

   Wydatki bieŜące 100.000 

  w tym Dotacje 100.000 

   Wydatki majątkowe 89.755 

Dz. 926   Kultura fizyczna i sport  175.177 

 92601  Obiekty sportowe 175.177 

   Wydatki majątkowe 175..177 

 

V  zwiększa  się plan przychodów budŜetu o kwotę                  402.599 -zł 

§ 2. 

Po wprowadzeniu wyŜej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budŜecie gminy 

załączniki:  

� Nr 3 pt. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 (1a – zadania inwestycyjne w 2009 roku)”. 

� Nr 3 „a” pt. „Zadania inwestycyjne w 2009 rok”, 

� Nr 4 pt. „Wydatki na programy i projekty ze środków z funduszy strukturalnych i 

funduszy spójności” 

� Nr 5 „Przychody i rozchody budŜetu w 2009 rok, 

� Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku” 

� Nr 8 „Dotacje podmiotowe w 2009 r.” 

� Nr 12 „Plan przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury na 2009 r.” 

otrzymują nową numerację i treść  o brzmieniu, jak niŜej: 

� Zał. Nr 1 pt. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 

zgodnie” z załącznikiem Nr 1 (1a – zadania inwestycyjne w 2009 roku). 

� zał. Nr 1 „a” pt. „Zadania inwestycyjne w 2009 rok”. 

� Zał. Nr 2 „Przychody i rozchody budŜetu w 2009 roku” 

� Zał Nr 3 „Wydatki na programy i projekty ze środków z funduszy strukturalnych i 

funduszy spójności” 

� Zał. Nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku” 

� Zał. Nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2009 r.” 

� Zał. Nr 6  „Plan przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury na 2009 r.” 



 
 

§ 3. 

1. Dotychczasowa treść § 2 ust. 2 uchwały budŜetowej nr  XXV/173/2008  z dnia 29 

grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Pokój na rok 2009 ulega 

zmianie  

i otrzymuje następujące brzmienie: 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 (1a – zadania inwestycyjne w 2009 roku). 

2. Dotychczasowa treść § 2 ust. 3 uchwały budŜetowej nr  XXV/173/2008  z dnia 29 

grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Pokój na rok 2009 ulega 

zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 21.071.677,- zł, zgodnie 

z załącznikiem Nr 3. 

§ 4. 

Dotychczasowa treść §3 uchwały budŜetowej nr  XXV/173/2008  z dnia 29 grudnia 2008 roku w 

sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Pokój na rok 2009 ulega zmianie  

i otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Prognozowany deficyt budŜetu w kwocie 2.258.345,- zł zostanie pokryty w całości 

przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, emisji 

obligacji oraz nadwyŜki z lat ubiegłych. 

2. Przychody budŜetu w wysokości 2.690.741,- zł, rozchody w kwocie 432.396,- zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

 

§ 5. 

Dotychczasowa treść § 5 uchwały budŜetowej nr  XXV/173/2008  z dnia 29 grudnia 2008 roku w 

sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Pokój na rok 2009 ulega zmianie  

i otrzymuje następujące brzmienie: 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

 

§ 6. 

Dotychczasowa treść § 7 uchwały budŜetowej nr  XXV/173/2008  z dnia 29 grudnia 2008 roku w 

sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Pokój na rok 2009 ulega zmianie  

i otrzymuje następujące brzmienie: 



Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 574.463,- zł, zgodnie  

z załącznikiem Nr 5. 
 

§ 7. 

Dotychczasowa treść §10 uchwały budŜetowej nr  XXV/173/2008  z dnia 29 grudnia 2008 roku w 

sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Pokój na rok 2009 ulega zmianie  

i otrzymuje następujące brzmienie: 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciągniętych na: 
 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu w kwocie 300.000,- zł, 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie 2.326.746- zł. 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 

wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów w kwocie 

432.396, - zł  

 

§8. 

Uchwała podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Pokój oraz Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  


