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Uchwała Nr IX/89/2011 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 29 sierpnia 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 przychodów budżetu o kwotę            407.947,05 zł 

  

§ 9510 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   109.000,00 

§ 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym    298.947,05 

 

II  Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę          407.947,05 zł 

 

§ 9500 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy    407.947,05  

 

III Zwiększa się plan dochodów budżetowych  o kwotę           542.770,00 zł 

 

 

1. Na zadania własne 538.420,00 zł 

 

 

Dz. 600   Transport i łączność 193.000,00 

 60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 193.000,00 

   Dochody bieżące 193.000,00 

  
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 
193.000,00 

Dz. 710   Działalność usługowa 5.000,00 

 71035  Cmentarze 5.000,00 

   Dochody bieżące 5.000,00 

  0830 Wpływy z usług 5.000,00 
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Dz. 750   Administracja publiczna 50.000,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50.000,00 

   Dochody bieżące 50.000,00 

  0830 Wpływy z usług 50.000,00 

Dz. 756  

 Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z 

ich poborem 

259.710,00 

 75615 

 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  

podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 

innych jednostek organizacyjnych   

211710,00 

   Dochody bieżące 211.710,00 

  0310 Podatek od nieruchomości 191.710,00 

  0330 Podatek leśny 20.000,00 

 75616 

 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od spadków i darowizn, podatku od 

czynności cywilno – prawnych oraz podatków i 

opłat lokalnych od osób fizycznych   

48.000,00 

   Dochody bieżące 48.000,00 

  0320 Podatek rolny 25.000,00 

  0340 Podatek od środków transportowych 20.000,00 

  0430 Wpływy z opłaty targowej 3.000,00 

Dz. 852   Pomoc społeczna 20.000,00 

 85295  Pozostała działalność 20.000,00 

   Dochody bieżące 20.000,00 

  
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 
6.596,00 

  
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 
404,00 

  
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 
13.000,00 

Dz. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza  10.710,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 10.710,00 

   Dochody bieżące 10.710,00 

  
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 
10.710,00 
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2. Na zadania zlecone  4.350,00 zł 

 

Dz. 751  

 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

4.350,00 

 75109 

 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, wybory wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie 

4.350,00 

   Dochody bieżące 4.350,00 

  

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

4.350,00 

 

 

 

IV Zmniejsza się plan dochodów budżetowych  o kwotę           420.000,00 zł 

 

1. Na zadania własne  420.000,00 zł 

 

Dz. 801   Oświata i wychowanie 420.000,00 

 80110  Gimnazja 420.000,00 

   Dochody majątkowe 420.000,00 

  

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

420.000,00 

 

 

V Zmniejsza się plan wydatków budżetowych  o kwotę           536.890,00 zł 

 

 

1. Na zadania własne  536.890,00 zł 

 

Dz. 710   Działalność usługowa  30.000,00 

 71004  Plany przestrzennego zagospodarowania 30.000,00 

   Wydatki majątkowe 30.000,00 

   Inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000,00 
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Dz. 801   Oświata i wychowanie 443.000,00 

 80110  Gimnazja 430.000,00 

   Wydatki majątkowe 420.000,00 

  W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne 420.000,00 

  
Z tego  Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
420.000,00 

   Zespół Szkół Gimnazjalnych  10.000,00 

   Wydatki bieżące 10.000,00 

  W tym Wydatki jednostek budżetowych 10.000,00 

  Z tego  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.000,00 

 80195  Pozostała działalność 13.000,00 

   Wydatki majątkowe 13.000,00 

   Inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.000,00 

Dz. 852   Pomoc społeczna 37.600,00 

 85214  
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
21.000,00 

   Wydatki bieżące 21.000,00 

  W tym Wydatki jednostek budżetowych 21.000,00 

  Z tego  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21.000,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 13.600,00 

   Wydatki bieżące 13.600,00 

  W tym Wydatki jednostek budżetowych 13.600,00 

  Z tego  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13.600,00 

 85228 
 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

3.000,00 

   Wydatki bieżące 3.000,00 

  W tym Wydatki jednostek budżetowych 3.000,00 

  Z tego  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.000,00 

Dz. 926   Kultura fizyczna i sport 26.290,00 

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 26.290,00 

   Wydatki bieżące 26.290,00 

   Dotacje na zadania bieżące 26.290,00 
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VI Zwiększa się plan wydatków budżetowych  o kwotę           659.660,00 zł 

 

1. Na zadania własne  655.310,00 zł 

Dz. 010   Rolnictwo i łowiectwo 3.000,00 

 01022 

 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz 

badania monitoringowe pozostałości chemicznych 

i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 

podchodzenia zwierzęcego  

3.000,00 

   Wydatki bieżące 3.000,00 

  W tym Wydatki jednostek budżetowych 3.000,00 

  Z tego  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.000,00 

Dz. 600   Transport i łączność 193.000,00 

 60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 193.000,00 

   Wydatki bieżące 193.000,00 

  W tym Wydatki jednostek budżetowych 193.000,00 

  Z tego  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 193.000,00 

Dz. 750   Administracja publiczna 50.000,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50.000,00 

   Wydatki bieżące 50.000,00 

  W tym Wydatki jednostek budżetowych 50.000,00 

  Z tego  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50.000,00 

Dz. 801   Oświata i wychowanie 71.000,00 

 80101  Szkoły podstawowe 31.000,00 

   Publiczna szkoła Podstawowa w Pokoju 20.000,00 

   Wydatki bieżące 20.000,00 

  W tym Wydatki jednostek budżetowych 20.000,00 

  Z tego  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20.000,00 

   Publiczna szkoła Podstawowa w Domaradzu 11.000,00 

   Wydatki bieżące 11.000,00 

  W tym Wydatki jednostek budżetowych 11.000,00 

  Z tego  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11.000,00 

 80110  Gimnazja 40.000,00 

   Zespół Szkół Gimnazjalnych  40.000,00 

   Wydatki majątkowe 40.000,00 

   Inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000,00 
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Dz. 852   Pomoc społeczna 57.600,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 37.600,00 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju 37.600,00 

   Wydatki bieżące 37.600,00 

  W tym Wydatki jednostek budżetowych 37.600,00 

  Z tego  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.600,00 

 85295  Pozostała działalność 20.000,00 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju 20.000,00 

   Wydatki bieżące 20.000,00 

  W tym Wydatki jednostek budżetowych 20.000,00 

  Z tego  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20.000,00 

Dz. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza  10.710,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 10.710,00 

   Wydatki bieżące 10.710,00 

   Wydatki bieżące 10.710,00 

  W tym Wydatki jednostek budżetowych 10.710,00 

  Z tego  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.710,00 

Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  160.000,00 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 80.000,00 

   Wydatki bieżące 80.000,00 

  W tym Wydatki jednostek budżetowych 80.000,00 

  Z tego  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 80.000,00 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 80.000,00 

   Wydatki bieżące 80.000,00 

  W tym Wydatki jednostek budżetowych 80.000,00 

  Z tego  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 80.000,00 

Dz. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 110.000,00 

 92109  Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby 110.000,00 

   Wydatki bieżące 110.000,00 

  W tym Dotacje na zadania bieżące 110.000,00 
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2. Na zadania zlecone  4.350,00 zł 

 

 

Dz. 751  

 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

4.350,00 

 75109 

 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, wybory wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie 

4.350,00 

   Wydatki bieżące 4.350,00 

  W tym Świadczenia na rzecz osób fizycznych  2.860,00 

  W tym Wydatki jednostek budżetowych 1.490,00 

  Z tego  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 833,00 

  Z tego  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 657,00 

 

 

§ 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 6 pt.” Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku” 

 Nr 7 pt „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku” 

 Nr 9 pt. „Dotacje podmiotowe w 2011 roku” 

 Nr 10 pt. „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i 

nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.” 

 

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..” 

 Nr 2 pt.” Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku” 

 Nr 3 pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku” 

 Nr 4 pt. „Dotacje podmiotowe w 2011 roku” 

 Nr 5 pt. „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i 

nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.” 
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§ 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:  

Ustala się: 

1. Przychody budżetu w łącznej kwocie 442.146 zł.  

2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 996.146 zł.  

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

 

 
§ 4. 

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). 

 

§ 5. 

Dotychczasowa treść § 7 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:  

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

odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

 

§ 6. 

Dotychczasowa treść § 9 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:   

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 651.000,- zł, zgodnie  

z załącznikiem Nr 4. 

 

§ 7. 

Dotychczasowa treść § 11 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:  

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.298.947,05  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 życie z dniem podjęcia. 


