Uchwała Nr XXXVIII/284//2010
Rady Gminy Pokój
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu 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 budżetowych o kwotę
Dz. 758
75801

906.304,00 –zł

Różne rozliczenia

651.451

Część oświatowa subwencji ogólnej dla

649.609

jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920

75831

Dochody bieżące

649.609

Subwencje ogólne z budżetu państwa

649.609

Część równoważąca subwencji ogólnej dla

1.842

jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920

Dz. 852
85295

Dochody bieżące

1.842

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.842

Pomoc społeczna

254.853

Pozostała działalność

254.853

Dochody bieżące
§ 2030

254.853

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

II Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
1. na zadania własne
Dz. 600
60016

Z tego

254.853

1.389.042,00 –zł

1.389.042,00- zł
Transport i łączność

15.000

Drogi publiczne gminne

15.000

Wydatki bieżące

15.000

Wydatki jednostek budżetowych

15.000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

15.000
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Dz. 700
70004

Gospodarka mieszkaniowa

22.000

Różne jednostki obsługi gospodarki

22.000

mieszkaniowej

Dz. 801
80110

Z tego

Dz. 851
85154

Dz. 852
85295

z tego

Dz. 900

Wydatki majątkowe

22.000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

22.000

Oświata i wychowanie

485.000

Gimnazja

485.000

Wydatki majątkowe

485.000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

485.000

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

485.000

Ochrona zdrowia

10.000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10.000

Wydatki bieżące

10.000

Dotacje na zadania bieżące

10.000

Pomoc społeczna

254.853

Pozostała działalność

254.853

Wydatki bieżące

254.853

Wydatki jednostek budżetowych

254.853

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju

254.853

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

254.853

Gospodarka komunalna i ochrona

10.000

środowiska
90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dz. 921
92109

z tego

10.000

Wydatki majątkowe

10.000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

10.000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

564.189

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

564.189

Wydatki majątkowe

564.189

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

564.189

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

564.189

w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dz. 926
92601

z tego

Kultura fizyczna i sport

28.000

Obiekty sportowe

28.000

Wydatki bieżące

28.000

Wydatki jednostek budżetowych

28.000

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

28.000
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II. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę

482.738,00 –zł

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

482.738,00

§ 2.
Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budżecie 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 wydaktów 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 Wolnnym Handlu (EFTA) oraz z innych
środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych”



Nr 6 pt. „Przychody i rozchody budżetu w 2010 rok”



Nr 8 pt. „Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na 2010 r.



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

otrzymują nową numerację i treść o brzmieniu, jak niżej:


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



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



Nr 2 pt. „Limity wydaktów 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 Wolnnym Handlu (EFTA) oraz z innych
środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych”



Nr 3 pt. „Przychody i rozchody budżetu w 2010 rok”



Nr 4 pt. „Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na 2010 r.



Nr 5 pt. „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.”

§ 3.
Dotychczasowa treść § 3 uchwały budżetowej nr XXXVII /274/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2010 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:
Ustala się:
1) przychody budżetu w łącznej kwocie 4.306.623 zł.
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 432.396 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3
§ 4.
Dotychczasowa treść § 4 uchwały budżetowej nr XXXVII /274/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2010 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:
1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem
Nr 2 (2a – zadania inwestycyjne w 2010 roku).
3

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

§ 5.
Dotychczasowa treść § 5 uchwały budżetowej nr XXXVII /274/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2010 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:
Prognozowany deficyt budżetu w kwocie 3.874.227,- zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz z nadwyżki wolnych środków z lat ubiegłych.
§ 6.
Dotychczasowa treść § 8 uchwały budżetowej nr XXXVII /274/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2010 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:
Ustala się dochody w kwocie 75.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w
kwocie 85.000,- zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.
Dotychczasowa treść § 10 uchwały budżetowej nr XXXVII /274/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Pokój na rok 2010 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych na łączną kwotę 612.000, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 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.
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