
Uchwała Nr XXVI/178/2009 
Rady Gminy Pokój 

z dnia 26 stycznia 2009 roku 
 

w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2009 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 oraz z 2008 r. Nr 180, 
poz.1111) 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, z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370), Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

I  Zwi ększa  się plan wydatków budŜetowych  o kwotę                  324.000,00, -zł 
 

 

 

1. na zadania własne   310.000,00,- zł 

Dz. 010   Rolnictwo i łowiectwo 1.000 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.000 

   Wydatki majątkowe 1.000 

Dz. 600   Transport i łączność  50.000 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 50.000 

   Wydatki bieŜące 50.000 

   Dotacje 50.000 

Dz. 801   Oświata i wychowanie 50.000 

 80101  Szkoły Podstawowe 50.000 

   Wydatki BieŜące 50.000 

Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

209.000 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 209.000 

   Wydatki majątkowe 209.000 

2. na zadania zlecone   14.000,00,- zł 

Dz. 852   Pomoc społeczna  14.000 

 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

14.000 

   Wydatki bieŜące 14.000 

 



II  zwi ększa  się plan przychodów budŜetu o kwotę                    324.000, -zł 

 

§ 2. 

Po wprowadzeniu wyŜej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budŜecie gminy 

załączniki:  

� Nr 3 pt. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 

2010 zgodnie z załącznikiem Nr 1 (1a – zadania inwestycyjne w 2008 roku)”. 

� Nr 3 „a” pt. „Zadania inwestycyjne w 2008 rok”, 

� Nr 5 „Przychody i rozchody budŜetu w 2008 rok, 

� Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku” 

� Nr 9 „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŜące i 

nienaleŜące do sektora finansów publicznych w 2009 r.” 

otrzymują nową numerację i treść  o brzmieniu, jak niŜej: 

� Zał. Nr 1 pt. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 

2008 – 2010 zgodnie” z załącznikiem Nr 1 (1a – zadania inwestycyjne w 2008 

roku). 

� zał. Nr 1 „a” pt. „Zadania inwestycyjne w 2008 rok”. 

� Zał. Nr 2 „Przychody i rozchody budŜetu w 2008 roku” 

� Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku” 

� Nr 4 „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty 

naleŜące i nienaleŜące do sektora finansów publicznych w 2009 r.” 

 
 

§ 3. 

Dotychczasowa treść § 2 ust. 2 uchwały budŜetowej nr  XXV/173/2008  z dnia 29 grudnia 

2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Pokój na rok 2009 ulega zmianie  

i otrzymuje następujące brzmienie: 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie  

z załącznikiem Nr 1 (1a – zadania inwestycyjne w 2008 roku). 

 

 

 

 

 



§ 4. 

Dotychczasowa treść §3 uchwały budŜetowej nr  XXV/173/2008  z dnia 29 grudnia 2008 

roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Pokój na rok 2009 ulega zmianie  

i otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Prognozowany deficyt budŜetu w kwocie 1.308.616,- zł zostanie pokryty w całości 

przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, emisji 

obligacji oraz nadwyŜki z lat ubiegłych. 

2. Przychody budŜetu w wysokości 1.741.012,- zł, rozchody w kwocie 432.396,- zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

§ 5. 

Dotychczasowa treść §5 uchwały budŜetowej nr  XXV/173/2008  z dnia 29 grudnia 2008 

roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Pokój na rok 2009 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. 

 

§ 6. 

Dotychczasowa treść §5 uchwały budŜetowej nr  XXV/173/2008  z dnia 29 grudnia 2008 

roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Pokój na rok 2009 ulega zmianie  

i otrzymuje następujące brzmienie: 

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŜące i nienaleŜące 

do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 140.000, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

 

§ 7. 

Dotychczasowa treść §10 uchwały budŜetowej nr  XXV/173/2008  z dnia 29 grudnia 2008 

roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Pokój na rok 2009 ulega zmianie  

i otrzymuje następujące brzmienie: 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciągniętych na: 
 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu w kwocie 300.000,- zł, 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie 1.308,616- zł. 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 

wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów w kwocie 

432.396, - zł  

 



§ 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 Ŝycie z dniem podjęcia.  


