Uchwała Nr XLVI/342/2010
Rady Gminy Pokój
z dnia 10 listopada 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

409.813,60 zł

256.706,60 zł

Dz. 758
75802

RóŜne rozliczenia

226.403,00

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek

226.403,00

samorządu terytorialnego

§ 2750

Dochody bieŜące

226.403,00

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

226.403,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki

Dz. 853

społecznej
Pozostała działalność

85395

Dochody bieŜące
§ 2007

30.303,60
30.303,60
30.303,60

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

25.758,06

ramach budŜetu środków europejskich
§ 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

4.545,54

ramach budŜetu środków europejskich

2. Na zadania zlecone
Dz. 010
01095

153.107,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo

132.607,00

Pozostała działalność

132.607,00

Dochody bieŜące

132.607,00
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§ 2010

Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych

132.607,00

zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

Dz. 852

Pomoc społeczna

20.500,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

85212

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

20.000,00

społecznego
Dochody bieŜące
§ 2010

20.000,00

Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych

20.000,00

zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia

85213

500

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach integracji społecznej
Dochody bieŜące
§ 2010

500,00

Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych

500,00

zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

II Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych o kwotę

6.000,00 zł

1. Na zadania własne

5.000,00 zł

Dz. 700

Gospodarka mieszkaniowa

5.000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.000,00

70005

Wydatki bieŜące

5.000,00

W tym

Wydatki jednostek budŜetowych

5.000,00

z tego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

5.000,00

2. Na zadania zlecone

1.000,00 zł

Dz. 750

Administracja publiczna

1.000,00

Spis powszechny i inne

1.000,00

75056

Wydatki bieŜące

1.000,00

W tym

Wydatki jednostek budŜetowych

1.000,00

z tego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

1.000,00
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III Zwiększa się plan wydatków budŜetowych o kwotę

194.910,60 zł

1. Na zadania własne

40.806,60 zł

Dz. 700

Gospodarka mieszkaniowa

5.000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.000,00

70005

Wydatki bieŜące

5.000,00

W tym

Wydatki jednostek budŜetowych

5.000,00

z tego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5.000,00

Dz. 750
75095
W tym

Dz. 851
85154

Administracja publiczna

3.000,00

Pozostała działalność

3.000,00

Wydatki bieŜące

3.000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.000,00

Ochrona zdrowia

500,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

500,00

Wydatki bieŜące
W tym

500,00

Dotacje na zadania bieŜące
500,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki

Dz. 853

społecznej
Pozostała działalność

85395

30.303,60
30.303,60

Wydatki bieŜące

30.303,60

Program zajęć dodatkowych

30.303,60

W tym

Wydatki jednostek budŜetowych

30.303,60

z tego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

28.000,00

z tego

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz. 926
92601

30.303,60

Kultura fizyczna i sport

2.000,00

Obiekty sportowe

2.000,00

Wydatki bieŜące

2.000,00

W tym

Wydatki jednostek budŜetowych

2.000,00

z tego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.000,00

3

2. Na zadania zlecone
Dz. 010
01095

154.107,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo

132.607,00

Pozostała działalność

132.607,00

Wydatki bieŜące

132.607,00

W tym

Wydatki jednostek budŜetowych

132.607,00

z tego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

132.607,00

Administracja publiczna

1.000,00

Spis powszechny i inne

1.000,00

Dz. 750
75056

Wydatki bieŜące

1.000,00

W tym

Wydatki jednostek budŜetowych

1.000,00

z tego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.000,00

Dz. 852

Pomoc społeczna

20.000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

85212

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

20.000,00

społecznego
Wydatki bieŜące

20.000,00

W tym

Wydatki jednostek budŜetowych

20.000,00

z tego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

20.000,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

85213

za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia

500

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach integracji społecznej
Wydatki bieŜące

500,00

W tym

Wydatki jednostek budŜetowych

500,00

z tego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

500,00

IV Zmniejsza się plan przychodów budŜetowych o kwotę

220.903,00 –zł

§ 952 Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

220.903,00
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§ 2.
Po wprowadzeniu wyŜej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budŜecie gminy załączniki:


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. „Przychody i rozchody budŜetu w 2010 r.”



Nr 2 pt. „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŜące i
nienaleŜące do sektora finansów publicznych w 2010 r.”

§ 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 5.220.212,67 zł.
2) rozchody budŜetu w łącznej kwocie 929.146 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 4.
Dotychczasowa treść § 5 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:
Prognozowany deficyt budŜetu w kwocie 4.291.066,67,- zł zostanie pokryty w całości przychodami
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz z nadwyŜki wolnych środków z lat ubiegłych.
§ 6.
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 624.500, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 7.
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 4.843.217,67 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.
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