Uchwała Nr XL/314/2010
Rady Gminy Pokój
z dnia 26 kwietnia 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

1. Na zadania własne

561.430,33 –zł

561.430,33 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz. 854
85415
§ 2030

78.059,00

Pomoc materialna dla uczniów

78.059,00

Dochody bieżące

78.059,00

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

78.059,00

Gospodarka komunalna i ochrona

Dz. 900

483.371,33

środowiska
90001
§ 6300

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

483.371,33

Dochody majątkowe

483.371,33

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

483.371,33

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

II Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę

1. Na zadania własne

Dz. 010
01010

191.059,00 –zł

191.059,00 zł

Rolnictwo i łowiectwo

50.000

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

50.000

Wydatki majątkowe

50.000

1

Z tego

Dz. 754

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

50.000

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

13.000

przeciwpożarowa
75412

Ochotnicze straże pożarne

Z tego

75495

11.000

Wydatki majątkowe

11.000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

11.000

Pozostała działalność

2.000

Dotacje na zadania bieżące

Dz. 854

2.000

Edukacyjna opieka wychowawcza
85415

78.059,00

Pomoc materialna dla uczniów

78.059,00

Wydatki bieżące

78.059,00

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

Dz. 900
90015

50.000
50.000

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Z tego

Wydatki majątkowe

50.000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

50.000

V. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę

370.371,33 –zł

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

370.371,33

§ 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 6 pt. „Przychody i rozchody budżetu w 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. „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.”



Nr 3 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 4.804.051,33 zł.
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 432.396 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2
2

§ 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).
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 4.371.655,67,- zł zostanie pokryty w całości przychodami
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz z nadwyżki wolnych środków z lat ubiegłych.
§ 6.
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 624.000, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 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 życie z dniem podjęcia.
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