
Uchwała Nr  XII/98/2007   

Rady Gminy Pokój 

z dnia  17 grudnia 2007 roku 

 

w sprawie zmiany budżetu 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, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) 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, z 2007 r., Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 
791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 ), Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1. 

I Zmniejsza się plan dochodów budżetowych  o kwotę             14.300,-zł 

 

1. na zadania własne   14.300,- zł 

 
Dz. 801   Oświata i wychowanie 14.300 

 80195  Pozostała działalność 14.300 

  § 2030 Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

14.300 

 

 

 

II Zwi ększa się plan dochodów budżetowych  o kwotę             14.300,-zł 

 
1. na zadania własne   14.300,- zł 

 
Dz. 801   Oświata i wychowanie 14.300 

 80195  Pozostała działalność 14.300 

  § 6330 Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 

gmin (związków gmin) 

14.300 

 



III Zmniejsza się plan wydatków budżetowych  o kwotę             525.739,-zł 

 

1. na zadania własne   525.739,- zł 

Dz. 010   Rolnictwo i Łowiectwo 433.239 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 433.239 

   Wydatki majątkowe 433.239 

  § 6050 Wydatki inwestycyjnej jednostek budżetowych 433.239 

Dz. 600   Transport i łączność 10.000 

 60016  Drogi publiczne gminne 10.000 

   Wydatki bieżące 10.000 

  w tym Wynagrodzenia i pochodne 10.000 

Dz. 750   Administracja publiczna 32.000 

 75023  Urzędy gmin  32.000 

   Wydatki bieżące 32.000 

  w tym Wynagrodzenia i pochodne 32.000 

Dz. 756   Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

500 

 75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 

należności budżetowych  

500 

   Wydatki bieżące 500 

Dz. 758   Różne rozliczenia 50.000 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 50.000 

   Wydatki bieżące 50.000 

  § 4810 Rezerwy 50.000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV  Zwi ększa się plan wydatków budżetowych  o kwotę           117.439,-zł 
 

1. na zadania własne   117.439,- zł 

Dz. 600   Transport i łączność 60.139 

 60016  Drogi publiczne gminne 60.139 

   Wydatki bieżące 1.599 

   Wydatki majątkowe 58.540 

  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58.540 

Dz. 750   Administracja publiczna 7.000 

 75023  Urzędy gmin  7.000 

   Wydatki bieżące 7.000 

Dz. 756   Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

500 

 75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 

należności budżetowych  

500 

   Wydatki bieżące 500 

  w tym Wynagrodzenia i pochodne 500 

Dz. 801   Oświata i wychowanie 4.000 

 80113  Dowożenie uczniów do szkół 4.000 

   Wydatki bieżące   4.000 

Dz. 851   Ochrona zdrowia 40.000 

 85111  Szpitale ogólne 40.000 

   Wydatki bieżące   40.000 

Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

4.000 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 4.000 

   Wydatki bieżące   4.000 

Dz. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.800 

 92116  Biblioteki 1.800 

   Wydatki bieżące   1.800 

  § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 

kultury 

1.800 

 



 

V Zmniejsza się plan przychodów o kwotę   -     408.300,- zł 

         § 952  Przychody z zaciągniętych pożyczek   - 408.300,- zł 

                     i kredytów na rynku krajowym        

 

§ 2. 

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budżecie gminy 

załączniki:  

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

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

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

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

- Nr 6 pt. „Dotacje celowe, dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych”. 

otrzymują nową treść i numerację o brzmieniu, jak niżej: 

- 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 budżetowej nr  III/16/2006  z dnia 29 grudnia 2006 roku   

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

następujące brzmienie: 

„1. Ustala się:  

1) wydatki majątkowe budżetu w wysokości 992.853 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 budżetowej nr  III/16/2006  z dnia 29 

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

otrzymuje następujące brzmienie: 



„ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 

276.666 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 241.700  zł, 

2) wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 34.161 zł, 

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

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 310.827 zł i rozchody budżetu w kwocie   34.161 

zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.”  

 

§ 5. 

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

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

następujące brzmienie: 

„Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:  

1) na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora 

finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku - 

prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 133.350,- 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 82.336 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 życie z dniem podjęcia. 

 


