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Uchwała Nr VII/67/2011 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 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, z 2008 r. Nr 180, poz.1111) 

oraz art. 211 i art. 212 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 

poz.1240), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

 

 

§ 1.  

 

 

I Zwiększa się plan dochodów budżetowych  o kwotę           231.097,01 zł 

 

1. Na zadania własne 231.097,01 zł 

 

Dz. 756  

 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z 

ich poborem 

160.000,00 

 75615 

 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 

innych jednostek organizacyjnych 

80.000,00 

   Dochody bieżące 80.000,00 

  0310 Podatek od nieruchomości  80.000,00 

 75616 

 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

80.000,00 

   Dochody bieżące 80.000,00 

  0310 Podatek od nieruchomości  80.000,00 
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Dz. 853  
 Pozostałe działania w zakresie polityki 

społecznej 
71.097,01 

 85395  Pozostała działalność 71.097,01 

   Dochody bieżące 71.097,01 

  

2007 Dotacje celowe w ramach programów  

finansowanych z udziałem środków europejskich  

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3  

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w  

ramach budżetu środków europejskich 

67.522,29 

  

2009 Dotacje celowe w ramach programów  

finansowanych z udziałem środków europejskich  

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3  

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w  

ramach budżetu środków europejskich 

3.574,72 

 

 

II Zwiększa się plan wydatków budżetowych  o kwotę           231.097,01 zł 

 

1. Na zadania własne 231.097,01 zł 

 

Dz. 600   Transport i Łączność 45.000,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 45.000,00 

   Wydatki bieżące 45.000,00 

  W tym Wydatki jednostek budżetowych 45.000,00 

  Z tego  Wydatki związane z realizacja statutowych  45.000,00 

Dz. 750   Administracja publiczna 43.259,01 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów) 43.259,01 

   Wydatki bieżące 43.259,01 

  W tym Wydatki jednostek budżetowych 43.259,01 

  Z tego  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 43.259,01 

Dz. 801   Oświata i wychowanie 3.400,00 

 80110  Gimnazja 3.000,00 

   Wydatki bieżące 3.000,00 

   

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją 

zadań gminy 

3.000,00 
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 80195  Pozostała działalność 400,00 

   Wydatki bieżące 400,00 

  W tym Wydatki jednostek budżetowych 400,00 

  Z tego  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00 

Dz. 853  
 Pozostałe działania w zakresie polityki 

społecznej 
79.438,00 

 85395  Pozostała działalność 79.438,00 

   Wydatki bieżące 79.438,00 

  W tym 

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją 

zadań gminy 

79.438,00 

  W tym Program „Aktywne Pokojanki” 79.438,00 

Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55.000,00 

 90001  Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 40.000,00 

   Wydatki bieżące 40.000,00 

  W tym Wydatki jednostek budżetowych 40.000,00 

  Z tego  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 40.000,00 

 90008  Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 15.000,00 

   Wydatki majątkowe 15.000,00 

  W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.000,00 

Dz. 926   Kultura fizyczna i sport 5.000,00 

 92601  Obiekty sportowe 5.000,00 

   Wydatki bieżące 5.000,00 

  W tym Wydatki jednostek budżetowych 5.000,00 

  Z tego  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.000,00 

 

§ 2. 

 

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budżecie gminy załączniki:  

 Nr 4 Pt. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 - 2013” 

 Nr 4a pt. „Zadania inwestycyjne w 2011 r..” 

 Nr 5 „Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych 

środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych.” 

otrzymują nową numerację i treść  o brzmieniu, jak niżej: 

 Nr 1 Pt. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 - 2013” 

 Nr 1a pt. „Zadania inwestycyjne w 2011 r..” 
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 Nr 5 „Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych 

środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych.” 

 

§ 3. 

 

Dotychczasowa treść § 4 uchwały budżetowej nr  III/9/2010  z dnia 28 grudnia 2010  roku w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Pokój na rok 2011 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: 

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem 

Nr 1 (1a – zadania inwestycyjne w 2010 roku). 

2) Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków 

niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

 

§ 4. 

 

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

Publicznej. 

§ 5. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


