
Uchwała Nr  IX/67/2007 

Rady Gminy Pokój 

z dnia  31 sierpnia 2007 roku 
 
 

w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2007 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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) 
oraz art. 165, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych    ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 
poz.2104 zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 
1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832), Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

I      Zwiększa się plan dochodów budŜetowych o kwotę             69.831, - zł 

1. na zadania własne            69.831,- zł 

Dz. 852   Pomoc społeczna 57.501 

 85295  Pozostała działalność 57.501 

  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin 

57.501 

Dz. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza 12.330 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 12.330 

  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin 

12.330 

 

II      Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych o kwotę             39.179, - zł 

Dz. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 39.179 
 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 39.179 

   § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin (związków gmin), powiatów (związków 
powiatów), samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł 

39.179 

 

III   Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych  o kwotę           456.702,-zł 

1. na zadania własne    454.502,- zł 

Dz. 010   Rolnictwo i łowiectwo 330.558 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 330.558 



   Wydatki majątkowe 330.558 

  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 330.558 

Dz. 852   Pomoc społeczna 1.090 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 1.090 

   Wydatki bieŜące 1.090 

Dz. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 122.854 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 95.354 

   Wydatki majątkowe 95.354 

  § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 39.179 

  § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 56.175 

 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 27.500 
   Wydatki majątkowe 27.500 

  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 27.500 

2. na zadania zlecone         2.200,- zł 

Dz. 852   Pomoc społeczna 2.200 

 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2.200 

   Wydatki bieŜące            2.200 

 

IV    Zwi ększa się plan wydatków budŜetowych  o kwotę           274.497,-zł 

1. na zadania własne    272.297,- zł 

Dz. 600   Transport i łączność 30.500 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 25.000 

   Wydatki bieŜące   25.000 

   w tym dotacje  

  § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 
bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego 

25.000 

 60016  Drogi publiczne gminne 5.500 

   Wydatki bieŜące   5.500 

Dz. 700   Gospodarka mieszkaniowa 19.100 

 70004  RóŜne jednostki obsługi gospodarki 
mieszkaniowej 

19.100 

   Wydatki bieŜące   1.100 

   Wydatki majątkowe 18.000 

  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 18.000 

Dz. 750   Administracja publiczna 20.696 



 75023  Urzędy gmin 20.696 

   Wydatki bieŜące   6.496 

   Wydatki majątkowe 14.200 

  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 14.200 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

2.000 

 75411  Komendy powiatowe Państwowej StraŜy 
PoŜarnej 

2.000 

   Wydatki bieŜące   2.000 

   w tym dotacje  

  § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 
bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego 

2.000 

Dz. 801   Oświata i wychowanie 29.960 

 80101  Szkoły podstawowe 16.200 

   Wydatki majątkowe 16.200 

  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 16.200 

 80104  Przedszkola 6.880 

   Wydatki majątkowe 6.880 

  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 6.880 

 80110  Gimnazja 6.880 

   Wydatki majątkowe 6.880 

  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 6.880 

Dz. 852   Pomoc społeczna 73.091 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

14.500 

   Wydatki bieŜące   14.500 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 1.090 

   Wydatki bieŜące   1.090 

 85295  Pozostała działalność 57.501 

   Wydatki bieŜące   57.501 

Dz. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza 17.630 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 17.630 

   Wydatki bieŜące   17.630 

  w tym  wynagrodzenia i pochodne 8.430 

Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

47.000 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 47.000 
   Wydatki majątkowe 47.000 

  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 47.000 



Dz. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32.320 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 26.320 

   Wydatki bieŜące   17.000 

   Wydatki majątkowe 9.320 

  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 9.320 

 92116  Biblioteki 6.000 

   Wydatki bieŜące   6.000 

   w tym dotacje 6.000 

  § 2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej 
instytucji kultury 

6.000 

2. na zadania zlecone         2.200,- zł 

Dz. 852   Pomoc społeczna 2.200 

 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2.200 

   Wydatki bieŜące            2.200 

 

V  Zmniejsza się plan przychodów o kwotę   -     247.823,- zł 

         § 952  Przychody z zaciągniętych poŜyczek   - 212.857,- zł 

                     i kredytów na rynku krajowym        

         § 957  NadwyŜka z lat ubiegłych                  -    34.966,- zł 

VI  Zwi ększa się plan przychodów o kwotę   -     34.966,- zł 

         § 955  Przychody z tytułu innych        -    34.966,- zł 

                     rozliczeń krajowych 

§ 2. 

Po wprowadzeniu wyŜej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budŜecie gminy 

załączniki:  

- Nr 4 pt. „ Wydatki majątkowe na 2007 rok”, 

- Nr 4a pt. „ Wydatki majątkowe jednoroczne”, 

- Nr 4b pt. „ Wieloletnie wydatki inwestycyjne”, 

- Nr 3  pt. „Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok”, 

- Nr 6 pt. „Dotacje celowe, dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych”,  
otrzymują nową treść i numerację o brzmieniu, jak niŜej: 

- zał. Nr 1     pt.  „Wydatki majątkowe na 2007 rok”, 

- zał. Nr 1a   pt. „ Wydatki majątkowe jednoroczne”, 

- zał. Nr 1b pt. „Wieloletnie wydatki inwestycyjne”, 



- zał. Nr 2 pt.  „Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok” 

- zał. Nr 3 pt. „Dotacje celowe, dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych” . 

 

§ 3. 

Dotychczasowa treść § 3 uchwały budŜetowej nr  III/16/2006  z dnia 29 grudnia 2006 roku   

w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Pokój na rok 2007 ulega zmianie i otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„1. Ustala się:  

1) wydatki majątkowe budŜetu w wysokości 1.356.292 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 1; 

2) wydatki majątkowe jednoroczne, zgodnie z załącznikiem Nr 1a; 

3) wydatki  na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF), zgodnie 

z załącznikiem Nr 1b.” 

§ 4. 

Dotychczasowa treść § 1 ustęp 3 i ustęp 4 uchwały budŜetowej nr  III/16/2006  z dnia 29 

grudnia 2006 roku   w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Pokój na rok 2007 ulega zmianie i 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„ 3. RóŜnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budŜetu w kwocie 

684.966 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) zaciąganych poŜyczek i kredytów w kwocie 650.000 zł, 

2) wpływów z poŜyczek udzielonych z budŜetu w kwocie 34.161 zł, 

3) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 34.966 zł. 

4. Ustala się przychody budŜetu w kwocie 719.127 zł i rozchody budŜetu w kwocie   34.161 

zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.”  

§ 5. 

Dotychczasowa treść § 5 uchwały budŜetowej nr  III/16/2006  z dnia 29 grudnia 2006 roku   

w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Pokój na rok 2007 ulega zmianie i otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„Ustala się wydatki budŜetu z tytułu dotacji udzielanych:  

1) na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nienaleŜącym do sektora 

finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku - 



prowadzącym działalność poŜytku publicznego na łączną kwotę 153.350,- zł,  

zgodnie z załącznikiem Nr 3; 

2) dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie  160.159 zł 

oraz dotacji dla  Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 80.536 zł zgodnie z 

załącznikiem Nr 3.” 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi      

w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 


