
UCHWAŁA  NR XXXVIII/302/10

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. 221 ustawy

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

w Kolonowskiem uchwala, co następuje:

§ 1

zwiększa się dochody budżetu 45 000,00 zł

w tym:

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

     przeciwpożarowa

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

       inwestycji gmin, powiatów, samorządów

       województw, pozyskane z innych źródeł 45 000,00 zł

      w tym: środki finansowane na podstawie art.. 5

      ust. 1 pkt 2 i 3 45 000,00 zł

zmniejsza się dochody budżetu 45 000,00 zł

w tym:

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

       inwestycji gmin, powiatów, samorządów

       województw, pozyskane z innych źródeł 45 000,00 zł

      w tym: środki finansowane na podstawie art.. 5

      ust. 1 pkt 2 i 3 45 000,00 zł

zwiększa się przychody budżetu 26 200,00 zł

w tym:

26 200,00 zł

zwiększa się wydatki budżetu 26 200,00 zł

w tym:

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

       - wydatki bieżące 14 200,00 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

      - wydatki bieżące, 12 000,00 zł

        w tym: dotacje celowa z budżetu na finansowanie

        lub dofinansowanie prac remontowych

o kwotę

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych 

o kwotę

o kwotę

RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

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

   z dnia 23 kwietnia 2010 r.

o kwotę

o kwotę

§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych 

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę



        i konserwatorskich obiektów zabytkowych

       przekazane jednostkom niezaliczanym

       do sektora finansów publicznych 12 000,00 zł

§ 2

     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

§ 3

     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 4

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

Miasta i Gminy Kolonowskie.

967 708,00 zł

o kwotę

501 983,00 zł

18 136 199,24 zł

58 000,00 zł

32 000,00 zł

2 793 056,00 zł

1 245 000,00 zł

1 548 056,00 zł

18 136 199,24 zł

17 634 216,24 zł

16 666 508,24 zł

967 708,00 zł

501 983,00 zł

15 343 143,24 zł

14 375 435,24 zł


