
UCHWAŁA  NR XXXIX/309/10

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. 220 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 1 687 860,00 zł

w tym:

w dziale 630 Turystyka

rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

       powiatów, samorządów województw, pozyskane

       z innych źródeł o kwotę 159 000,00 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

       wieczyste nieruchomości 10 000,00 zł

      oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 100 000,00 zł

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

     przeciwpożarowa

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

       powiatów, samorządów województw, pozyskane

       z innych źródeł o kwotę 545 000,00 zł

rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

     bieżące realizowane na podstawie porozumień

     między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5 000,00 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

       powiatów, samorządów województw, pozyskane

       z innych źródeł o kwotę 865 000,00 zł

rozdz. 80110 Gimnazja

o kwotę 3 500,00 zł

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

       realizację zadań bieżących jednostek sektora

       finansów publicznych o kwotę 360,00 zł

RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

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

   z dnia 10 czerwca 2010 r.

o kwotę

         § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 

o kwotę

         § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

           § 0970 Wpływy z różnych dochodów

         § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 

           § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 

           § 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,

           § 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,

           § 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,



zmniejsza się dochody budżetu 1 679 000,00 zł

w tym:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

      oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 110 000,00 zł

w dziale 630 Turystyka

rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

       powiatów, samorządów województw, pozyskane

       z innych źródeł o kwotę 159 000,00 zł

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

     przeciwpożarowa

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

       powiatów, samorządów województw, pozyskane

       z innych źródeł o kwotę 545 000,00 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

       powiatów, samorządów województw, pozyskane

       z innych źródeł o kwotę 865 000,00 zł

zwiększa się przychody budżetu o kwotę 18 240,00 zł

w tym:

§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 18 240,00 zł

zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 245 000,00 zł

w tym:

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 

          krajowym o kwotę 245 000,00 zł

zwiększa się wydatki budżetu 262 100,00 zł

w tym:

w dziale 600 Transport i łączność

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

      - wydatki bieżące o kwotę 230 000,00 zł

w dziale 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin

      - wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
      - wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80110 Gimnazja

                      - wydatki bieżące o kwotę 3 500,00 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85295 Pozostała działalność

      - wydatki bieżące o kwotę 600,00 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę

o kwotę

           § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,

           § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,

           § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,

         § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności



rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

      - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18 000,00 zł

zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 480 000,00 zł  

w tym:

w dziale 600 Transport i łączność

rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

      - dotacje celowe na pomoc finansową udzielane

        między jednostkami samorządu terytorialnego
        na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 100 000,00 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzędy gmin

                      - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 350 000,00 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095 Pozostała działalność

      - wydatki bieżące o kwotę 30 000,00 zł

§ 2

     Wprowadza się zmiany do planów na 2010 rok:

1. Przychodów i rozchodów budżetu.

2. Zadań inwestycyjnych.

3. Dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych.

Plany po zmianach stanowią załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 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

1 000 000,00 zł

1 566 296,00 zł

18 080 582,24 zł

38 000,00 zł

0,00 zł

16 555 950,24 zł
1 022 649,00 zł

501 983,00 zł

501 983,00 zł

18 080 582,24 zł

17 578 599,24 zł

15 514 286,24 zł

14 491 637,24 zł

2 566 296,00 zł

1 022 649,00 zł



     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.


