Uchwała Nr XVI/144/2012
Rady Gminy Pokój
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 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,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106
poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149
poz. 887, Nr 217 poz. 1281) 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, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020,
Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, nr 234 poz.
1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.
I Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę

205.040 zł

1. Na zadania własne

153.340

Dz. 750

Administracja publiczna

33.300

Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu

33.300

75023
0870

Dz. 801
80195

zł

Dochody majątkowe

33.300

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

33.300

Oświata i wychowanie

24.000,00

Pozostała działalność

24.000,00

Dochody bieżące
2007

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
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

Pomoc Społeczna

Dz. 852

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

85214

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0970

24.000,00

20.400,00

3.600,00

8.245,00
8.245,00

Dochody bieżące

8.245,00

Wpływy z różnych dochodów

8.245,00

1

Pozostałe działania w zakresie polityki

Dz. 853

87.795,00

społecznej
Pozostała działalność

85395

87.795,00

Dochody bieżące
2007

2009

87.795,00

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
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

2. Na zadania zlecone

51.700 zł

Dz. 852

Pomoc Społeczna

82.481,00

5.314,00

51.700

Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

85212

49.700

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody bieżące
2010

49.700

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

49.700

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za

85213

2.000

osoby uczestniczące w zajęciach centrum
integracji społecznej
Dochody bieżące
2010

2.000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

2.000

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,

II Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę

205.040 zł

1. Na zadania własne

153.340

Dz. 700

Gospodarka mieszkaniowa

3.000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3.000

70005
W tym

zł

Wydatki majątkowe

3.000

Zakupy i inwestycje jednostek budżetowych

3.000

2

Dz. 750
75023

Administracja publiczna

20.000

Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu

20.000

Wydatki bieżące

20.000

W tym

Wydatki jednostek budżetowych

20.000

Z tego

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

20.000

Pomoc Społeczna

Dz. 852

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

85214

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

8.245,00
8.245,00

Wydatki bieżące

8.245

W tym

Wydatki jednostek budżetowych

8.245

Z tego

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

8.245

Dz. 801
80195

Oświata i wychowanie

24.000,00

Pozostała działalność

24.000,00

Wydatki bieżące
W tym

24.000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją

24.000,00

zadań gminy
Program „Ja w szkole 2”

Pozostałe działania w zakresie polityki

Dz. 853

społecznej
Pozostała działalność

85395

Wydatki bieżące
W tym

24.000,00

98.095,00
98.095,00
98.095,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją

98.095,00

zadań gminy
Program „Aktywne Pokojanki”

2. Na zadania zlecone

51.700 zł

Dz. 852

Pomoc Społeczna

98.095,00

51.700

Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

85212

49.700

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym

Wydatki bieżące

49.700

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

49.700

3

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za

85213

2.000

osoby uczestniczące w zajęciach centrum
integracji społecznej
W tym

Wydatki bieżące

2.000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.000

§ 2.
Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budżecie gminy załączniki: 3


Nr 4 Pt. „Zadania inwestycyjne w 2012 roku”



Nr 5 Pt. „Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych
środków niepodlegających zwrotowi z innych źródeł zagranicznych ”



Nr 7 Pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”



Nr 10 Pt. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do
sektora finansów publicznych w 2012 r.

otrzymują nową numerację i treść o brzmieniu, jak niżej:


Nr 1 Pt. „Zadania inwestycyjne w 2012 roku”



Nr 2 Pt. „Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych
środków niepodlegających zwrotowi z innych źródeł zagranicznych ”



Nr 3 Pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”



Nr 4 Pt. „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do
sektora finansów publicznych w 2012”
§ 3.

Dotychczasowa treść § 4 uchwały budżetowej nr XII/110/2010 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2011 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:
Ustala się:
1) Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1
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 2

4

§ 4.
Dotychczasowa treść § 7 uchwały budżetowej nr XII/110/2010 z dnia 29 grudnia 2011 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.
§ 5.
Dotychczasowa treść § 10 uchwały budżetowej nr XII/110/2010 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2011 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych na łączną kwotę 186.500, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6.
Uchwała podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz Biuletynie Informacji
Publicznej.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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