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UCHWAŁA NR LIII/255/10
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2010 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "d" oraz lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r.,Nr 142, poz 1591 z późn.zm), art. 211-215, oraz art. 217, art. 235, art. 237, oraz art. 239 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 ) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 

listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r., Nr 203, poz 1966 

z późn.zm). 

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY 
RADA GMINY GASZOWICE 

UCHWALA CO NASTĘPUJE: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy na rok 2010 o kwotę zł 85.195,87 

(Słownie zł: osiedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 87/100) 

Dochody bieżące: 

w tym: 

1)W Dz. 750 - Administracja publiczna 17.675,66 

- wpływy z różnych dochodów 17.675,66 

2)W Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 31.165,91 

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 
ustaw 31.165,91 

3)W Dz.756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23.000 

- podatek dochodowy od osób fizycznych 23.000 

4)W Dz. 801 - Oświata i Wychowanie 13.354,24 

- wpływy z różnych dochodów 13.354,24 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy na rok 2010 298.777,48 (Słownie zł: dwieście dziewięćdziesiąt 
osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 48/100) 

1)W Dz. 750 - Administracja publiczna 71.841,57 

rozdz. 75023 - urząd gminy71.841,57 

wydatki majątkowe 71.841,57 

z tego: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 71.841,57 

z przeznaczeniem na dofinansowanie programu e-administracja realizowanego wspólnie z starostwem 
powiatowym. 

2)W Dz. 801 - Oświata i wychowanie 13.354,24 

rozdz. 80104 - przedszkola 13.354,24 

wydatki bieżące 13.354,24 

z tego: 

wydatki jednostek budżetowych 13.354,24 
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z tego: 

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.354,24 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów i wykonania usług na terenie placówki przedszkola 
w Gaszowicach. 

3)W Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 5.520,67 

rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5.520,67 

wydatki majątkowe 5.520,67 

z tego: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.520,67 

z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wodociągu w sołectwie Szczerbice. 

4)W Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 197.325 

rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne 197.325 

wydatki majątkowe 197.325 

z tego: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 197.325 

z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania modernizacji budynku OSP w Szczerbicach. 

5)W Dz. 710 - Działalność usługowa 10.736 

rozdz.71004 - plany zagospodarowania przestrzennego 10.736 

wydatki bieżące 10.736 

z tego: 

wydatki jednostek budżetowych 10.736 

z tego: 

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.736 

z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania analizy i oceny studium miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetowe gminy na rok 2010 o kwotę zł 7.298,01 

(Słownie zł: siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 01/100) 

w tym: 

Dochody bieżące: 

1)W Dz. 750 - Administracja publiczna 7.298,01 

- wpływy z różnych dochodów 7.298,01 

§ 4. Zwiększa się dochody budżetowe gminy na rok 2010 o kwotę zł 7.298,01 

(Słownie zł: siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 01/100) 

w tym: 

Dochody bieżące: 

1)W Dz. 801 - Oświata i wychowanie 7.298,01 

- wpływy z różnych dochodów 7.298,01 

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy na rok 2010 o kwotę zł 343.821,80 

(Słownie zł: Trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych 80/100 

w tym: 

1)W Dz. 600 - Transport i łączność 9.256,67 

rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne 9.256,67 
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wydatki bieżące 9.256,67 

wydatki jednostek budżetowych 9.256,67 

z tego: 

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.256,67 

2)W Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 197.325 

rozdz. 01095 - pozostała działalność 197.325 

wydatki majątkowe 197.325 

z tego: 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 197.325 

3)W Dz. 926 - kultura fizyczna i sport 7.000 

rozdz. 92601 - obiekty sportowe 7.000 

wydatki majątkowe 7000 

z tego: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.000 

4)W Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 130.240,13 

rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100.240,13 

wydatki bieżące 100.240,13 

dotacje na zadania bieżące 100.240,13 

rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód 30.000 

wydatki bieżące 30.000 

dotacje na zadania bieżące 30.000 

§ 6. Zmniejsza się przychody budżetowe na rok 2010 o kwotę zł 130.240,13 

(Słownie zł: sto trzydzieści tysięcy dwieście czterdzieści złotych 13/100) 

w paragrafie 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 130.240,13 

§ 7. W załączniku Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr XLV/216/10 z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 w pkt II kwotę zł "148.000" zastępuje się kwotą zł " 517.759,87" i dodaje się 
ppkt 1 b dotacje przedmiotowe 369.759,87 w Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 369.759,87 

§ 8. W załączniku Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr XLV/216/10 z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 w paragrafie 952 - przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów kwotę zł 
" 900.000" zastępuje sie kwotą zł "587.809,09" oraz kwotę zł "1.600.000" zastępuje się kwotą zł "1.158.330,09" 

§ 9. W Uchwale Rady Gminy Nr XLV/216/10 z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na rok 2010 paragraf 4 otrzymuje nowe brzmienie : 

" Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości zł 
606.230,09 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 

- kredytu w wysokości zł 35.709,09 

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 570.521 

- Planuje się przychody w kwocie zł 1.158.330,09 

- Planuje się rozchody w kwocie zł 552.100 

§ 10. W Uchwale Rady Gminy Nr XLV/216/10 z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na rok 2010 w paragrafie 5 nowe brzmienie otrzymują: 

tiret pierwsze: ,,- pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu jednostki samorządu 
terytorialnego - w kwocie zł 500.000,0", 

tiret drugie:  ,,- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł 
35.709,09" 
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§ 11. Paragraf 12 lit "c" Uchwały Rady Gminy Nr XLV/216/10 z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie: ,,c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie 
występującego w ciągu roku budżetowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości zł 
500.000,00". 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 13. Uchwałę niniejszą wywiesza się na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i publikuje się w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


