
UCHWAŁA  NR XXXVI/289/10

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2010 r.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 219 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ), Rada Miejska

w Kolonowskiem uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Kolonowskie na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się dochody budżetu o kwotę

w tym:

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

o kwotę

w dziale 750 Administracja publiczna

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6 000,00 zł

                                                                                                        § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 

gmin, powiatów, samorządów województw o kwotę 41 650,00 zł

w tym:

środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2,3 o kwotę 41 650,00 zł

w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

                                            § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 74 032,00 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu

na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego o kwotę 13 200,00 zł

§2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych

w nadmiernej wysokości o kwotę 1 000,00 zł

rozdz. 85295 Pozostała działalność

§0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

w postaci pieniężnej o kwotę 100,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin o kwotę 72 356,00 zł

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz.85395 Pozostała działalność

§2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

wspólnej polityki rolnej o kwotę 446 611,00 zł

RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

   z dnia 19 lutego 2010 r.

915 430,00 zł

                § 0830 Wpływy z usług 152 860,00 zł



w tym:

środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2,3 o kwotę 446 611,00 zł

§2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

wspólnej polityki rolnej o kwotę 69 621,00 zł

w dzale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 0540 Przychody z tytułu opłat i kar

za substancję zubożające warstwę ozonową o kwotę 38 000,00 zł

zwiększa się plan przychodów o kwotę 600 000,00 zł

w tym:

§955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 600 000,00 zł

zmniejsza się plan przychodów o kwotę 400 000,00 zł

w tym:

§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek

na rynku krajowym o kwotę 400 000,00 zł

zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 437 615,00 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

wydatki bieżące o kwotę 133 200,00 zł

w dziale 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin

wydatki bieżące o kwotę 1 060,00 zł

w tym:

zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej

wysokości o kwotę 1 000,00 zł

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące 6 000,00 zł

wydatki majątkowe 49 000,00 zł

w tym:

środki, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 41 650,00 zł

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne

 i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

wydatki majątkowe o kwotę 245 000,00 zł

w tym:

środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2,3 o kwotę 45 000,00 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80110 Gimnazja

wydatki bieżące o kwotę 35 000,00 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wydatki bieżące o kwotę 72 200,00 zł

rozdz. 85295 Pozostała działalność

wydatki bieżące o kwotę 78 356,00 zł

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej



rozdz. 85395 Pozostała działalność

wydatki bieżące o kwotę 524 264,00 zł

w tym:

środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 446 611,00 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące o kwotę 278 935,00 zł

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

wydatki bieżące o kwotę 4 000,00 zł

rozdz. 90095 Pozostała działalność

wydatki bieżące o kwotę 4 000,00 zł

w dziale 926 Kultura fizyczna i sport

rozdz.92695 Pozostała działalność

wydatki bieżące o kwotę 1 600,00 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 322 185,00 zł

w tym:

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

wydatki bieżące o kwotę 21 650,00 zł

w tym:

dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 21 650,00 zł

w dziale 750 Administracja publiczna

rozdz.75023 Urzędy gmin

wydatki bieżące o kwotę 253 935,00 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

wydatki majątkowe o kwotę 45 000,00 zł

w tym:

środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2,3 o kwotę 45 000,00 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 Domy i  ośrodki klultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące o kwotę 1 600,00 zł

§ 2

Wprowadza się zmiany do planów na 2010 rok:

1.  Przychodów i rozchodów budżetu 

2. Zadań inwestycyjnych

3. Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności

Plany po zmianach stanowią załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

     W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Kolonowskie na 2010 rok przedstawia się 

następująco:



 - dochody budżetu Gminy

   w tym:

   dochody własne Gminy

   dochody - zadania zlecone

 - przychody budżetu

    w tym:

   kredyty i pożyczki

   przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

ogółem dochody i przychody budżetu

 - wydatki budżetu Gminy

   w tym:

   wydatki własne budżetu

   wydatki - zadania zlecone

 - rozchody budżetu

    w tym:

   spłata kredytów i pożyczek

ogółem wydatki i rozchody budżetu

Rezerwa ogólna

Rezerwa celowa

§ 4

     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 5

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy w Urzędzie

Miasta i Gminy Kolonowskie.

2 394 813,00 zł

1 245 000,00 zł

1 149 813,00 zł

17 665 416,00 zł

15 270 603,00 zł

14 282 895,00 zł

987 708,00 zł

32 000,00 zł

501 983,00 zł

501 983,00 zł

17 665 416,00 zł

68 000,00 zł

17 163 433,00 zł

16 175 725,00 zł

987 708,00 zł


