Uchwała Nr XLIII/324/2010
Rady Gminy Pokój
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2010 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 budŜetowych o kwotę
1. Na zadania własne

205.883,07 zł

192.383,07 zł

Dz. 750
75023

Administracja publiczna

32.954,17

Urzędy gmin (miast i miast na prawach

32.954,17

powiatu)
Dochody bieŜące
§ 0580

Grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

Dz. 756

Dochody od osób prawnych, od osób

32.954,17
32.954,17

5.000,00

fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

75618

5.000,00

jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
§ 0480

Dz. 851
85178

Dochody bieŜące

5.000,00

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu

5.000,00

Ochrona zdrowia

70.000,00

Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych

70.000,00

Dochody bieŜące
§ 2030

Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację
własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)

Dz. 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki

70.000,00
70.000,00

84.428,90

społecznej
85395

Pozostała działalność
Dochody bieŜące

84.428,90
84.428,90
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§ 2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

62.367,11

w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budŜetu środków europejskich
§ 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

3.301,79

w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budŜetu środków europejskich
§ 2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
18.760,00

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieŜących

2. Na zadania zlecone
Dz. 751

13.500,00 zł
Urzędu naczelnych organów władzy

13.500,00

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

75107

13.500,00

Dochody bieŜące
§ 2010

13.500,00

Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację
13.500,00

zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

II Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych o kwotę

1. Na zadania własne

139.097,00 –zł

139.097,00 zł

Dz. 600
60016

Transport i łączność

139.097,00

Drogi publiczne gminne

139.097,00

Dochody bieŜące
§ 2030

139.097,00

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)

III Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych o kwotę

1. Na zadania własne

139.097,00

234.597,00 zł

234.597,00 zł

Dz. 600
60016
W tym

Transport i łączność

139.097,00

Drogi publiczne gminne

139.097,00

Wydatki bieŜące

139.097,00

Wydatki jednostek budŜetowych

139.097,00
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Dz. 800

Oświata i wychowanie

95.500,00

Szkoły podstawowe

80101

80104

z tego

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokoju

93.000

Wydatki majątkowe

93.000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

93.000

Przedszkola

2.500

Publiczne przedszkole w Pokoju

2.500

Wydatki bieŜące

2.500

Wydatki jednostek budŜetowych

2.500

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

2.500

IV Zwiększa się plan wydatków budŜetowych o kwotę
1. Na zadania własne

93.000

301.383,07 zł

287.833,07 zł

Dz. 750
75023

Administracja publiczna

25.750

Urzędu gmin

25.750

Wydatki bieŜące

25.750

Wydatki jednostek budŜetowych

19.000

z tego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

19.000

z tego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Dz. 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

6.750

5.500

przeciwpoŜarowa
Ochotnicze straŜe poŜarne

75412

Dz. 800

Wydatki majątkowe

5.500

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

5.500

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

80101

80104

z tego

5.500

52.500,00
50.000,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Domaradzu

50.000,00

Wydatki majątkowe

50.000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

50.000,00

Przedszkola

2.500,00

Publiczne przedszkole w Pokoju

2.500,00

Wydatki jednostek budŜetowych

2.500,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.500,00
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Dz. 851

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85154
W tym

Z tego

Dz. 852
85214

5.000,00

Wydatki bieŜące

5.000,00

Dotacje na zadania bieŜące

5.000,00

Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych

85178

75.000,00

70.000,00

Wydatki bieŜące

70.000,00

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

70.000,00

Pomoc społeczna

7.000

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

7.000

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W tym

Z tego

Dz. 853

Wydatki bieŜące

7.000

Wydatki jednostek budŜetowych

7.000

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju

7.000

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

7.000

Pozostałe zadania w zakresie polityki

92.133,07

społecznej
Pozostała działalność

85395

92.133,07

Wydatki bieŜące

92.133,07

Wydatki jednostek budŜetowych

92.133,07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju

92.133,07

z tego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20.200,00

z tego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

71.933,07

W tym

Dz. 921
92195
W tym

2. Na zadania zlecone

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30.000

Pozostała działalność

30.000

Wydatki bieŜące

30.000

Dotacje na zadania bieŜące

30.000

13.500,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy

Dz. 751

państwowej, kontroli
Wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

75107

Wydatki bieŜące
W tym

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

13.500,00
13.500,00
13.500,00
13.5000,00
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V Zwiększa się plan przychodów budŜetowych o kwotę

411.750,00 –zł

§ 903 Przychody z zaciągniętych poŜyczek na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej

363.750,00

§ 951 Przychody ze spłat poŜyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

48.000,00

VI Zwiększa się plan rozchodów budŜetowych o kwotę

411.750,00 –zł

§ 963 Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej

363.750,00

§ 991 Udzielone poŜyczki i kredyty

48.000,00

§ 2.
Po wprowadzeniu wyŜej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budŜecie gminy załączniki:


Nr 4 Pt. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012”



Nr 4a pt. „Zadania inwestycyjne w 2010 r..”



Nr 5 Pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budŜetu 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”



Nr 6 pt. „Przychody i rozchody budŜetu w 2010 r.”



Nr 9 pt. „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŜące i
nienaleŜące do sektora finansów publicznych w 2010 r.”

otrzymują nową numerację i treść o brzmieniu, jak niŜej:


Nr 1 Pt. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012”



Nr 1a pt. „Zadania inwestycyjne w 2010 r..”



Nr 2 pt. „Przychody i rozchody budŜetu w 2010 r.”



Nr 3 pt. „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŜące i
nienaleŜące do sektora finansów publicznych w 2010 r.”



Nr 4 Pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budŜetu 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 § 3 uchwały budŜetowej nr XXXVII /274/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Pokój na rok 2010 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:
Ustala się:
1) przychody budŜetu w łącznej kwocie 5.215.801,67 zł.
2) rozchody budŜetu w łącznej kwocie 844.146 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2
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§ 4.
Dotychczasowa treść § 10 uchwały budŜetowej nr XXXVII /274/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Pokój na rok 2010 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŜące i nienaleŜące do sektora
finansów publicznych na łączną kwotę 659.000, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5.
Dotychczasowa treść § 11 uchwały budŜetowej nr XXXVII /274/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Pokój na rok 2010 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do
wysokości 3.882.801,67 zł

§ 6.
1.

Udziela się upowaŜnienia dla Wójta Gminy Pokój do udzielenia poŜyczki krótkoterminowej z budŜetu
Gminy Pokój dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak” z siedzibą
w Pokoju przy ulicy Sienkiewicza 8. Wartość poŜyczki nie moŜe być większa niŜ 18.000 zł.

2.

Udziela się upowaŜnienia dla Wójta Gminy Pokój do udzielenia poŜyczki krótkoterminowej z budŜetu
Gminy Pokój dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Pokoju z siedzibą w Pokoju przy ulicy Wojska
Polskiego 26. Wartość poŜyczki nie moŜe być większa niŜ 30.000 zł.

§ 7.
Uchwała podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz Biuletynie Informacji
Publicznej.

§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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