
UCHWAŁA NR XLVII/228/10  

RADY GMINY GASZOWICE  

z dnia 25 lutego 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.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239

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

jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.) oraz art.16 ustawy

z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 215 poz. 1664) 

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY 

RADA GMINY GASZOWICE

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Zmniejsza się  wydatki budżetowe gminy na rok 2010 o kwotę  zł  516.550 (słownie: pięćset szesnaście tysięcy

pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) w tym : 

§ 2. Zwiększa się  wydatki budżetowe gminy na rok 2010 o kwotę  zł  516.550 (słownie: pięćset szesnaście tysięcy

pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) 

§ 3. Zwiększa się  dochody budżetowe gminy na rok 2010 o kwotę  zł  7.133,48 (słownie zł:  siedem tysięcy sto

trzydzieści trzy złote 48/100) w tym: 

§ 4. Zwiększa się  wydatki budżetowe gminy na rok 2010 o kwotę  zł  7.133,48 (słownie zł:  siedem tysięcy sto

trzydzieści trzy złote 48/100) w tym : 

§ 5. Traci moc załącznik nr 9 - zestawienie planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska

i gospodarki wodnej do Uchwały Rady Gminy Gaszowice Nr XLV/216/10 z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia

budżetu na rok 2010.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

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

Publicznej.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

1) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 500.000 

rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 500.000 

wydatki bieżące - 500.000  

z tego : wydatki jednostek budżetowych (urząd gminy) - 500.000  

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 500.000

2) Dz. 750 - Administracja publiczna - 16.550 

rozdz. 75023 - Urząd gminy - 16.550 

wydatki bieżące - 16.550 

z tego: wydatki jednostek budżetowych (urząd gminy) - 16.550 

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 16.550

1) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 504.550  

rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 373.050 

wydatki bieżące - 373.050  

z tego: wydatki jednostek budżetowych (urząd gminy) - 373.050  

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 373.050,  

 

rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - 131.500  

wydatki bieżące - 131.500  

z tego: wydatki jednostek budzetowych (urząd gminy) - 131.500  

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 131.500 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji

programów niskiej emisji oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z ich opracowaniem. 

2) Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 12.000,  

rozdz. 80104 - Przedszkola - 12.000 

wydatki majątkowe - 12.000 

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12.000 z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania opracowania

dokumnetacji Przedszkola w Szczerbicach. 

1) Dochody bieżące Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.565,89

- wpływy z różnych dochodów - 3.565,89 

2) Dochody bieżące Dz. 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposidających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 3.567,59  

- wpływy z różnych dochodów - 3.567,59 

1) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7.133,48 

rozdz. 90011- Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 7.133,48 

wydatki bieżące - 7.133,48  

z tego: wydatki jednostek budżetowych (urząd gminy ) - 7.133,48  

z tego: wydatki związane z realizacją  ich zadań  statutowych - 7.133,48 z przeznaczeniem na dofinansowanie

wydatków związanych z ochroną środowiska. 
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