
Uchwała Nr XXXI/174/2009 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 29 stycznia 2009 roku 
 

w sprawie zmian budŜetu na 2009 rok 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 
2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 172 
poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 
138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458);art. 166, 
184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 
poz.2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku  Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 
1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832 z 2007 roku Nr 82 poz.560,Nr 88 poz.587, Nr 115 
poz.791, Nr 140 poz.984, z 2008 roku Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, 
Nr 227 poz.1505)  
Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje; 
 
 

§ 1 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 600 000 zł 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 600 000 zł 
- dochody majątkowe w kwocie 600 000 zł 
           - dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów  
              inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 600 000 zł 
 

§ 2 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie przychodów w kwocie 875 000 zł 
- nadwyŜka z lat ubiegłych w kwocie 875 000 zł 
 
 

§ 3 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 475 000 zł 
 
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
w kwocie 200 000 zł 
Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 200 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 200 000 zł 
 - wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych w kwocie 200 000 zł, przebudowa                     
               sieci wodociągowej na ul. Gliwickiej  
 
Dział 700 Gospodarka  mieszkaniowa w kwocie 30 000 zł 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 30 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł 
 - wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych w kwocie 30 000 zł, wykup terenu pod  
              drogę w SAG Sieroniowice 
 
 



Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 695 000 zł 
Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych w kwocie 695 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 695 000 zł 
 - wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych w kwocie 695 000 zł, „ Odbudowa    
               infrastruktury oświatowej – remont i przebudowa budynku przedszkola  
               w Balcarzowicach przy ul. 1 Maja 12” 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 550 000 zł 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby w kwocie  
- wydatki majątkowe w kwocie 550 000 zł 

- wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych w kwocie 150 000 zł, realizacja  
   zadania  „Przebudowa budynku straŜy poŜarnej na świetlicę wiejską wraz  
   z zapleczem kuchennym oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku 
   w miejscowości Klucz”  
- dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji     

               inwestycji  i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów  
               publicznych w kwocie 400 000 zł, realizacja zadania MGODZK „Wykonanie     
               ocieplenia hali sportowej w Jaryszowie wraz z budową wiaty drewnianej  
               i zagospodarowaniem terenu wokół budynku” 
 

§ 4 
 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXIX/166/2008 
z dnia 19 grudnia 2008 roku „Wieloletni program inwestycyjny dla gminy Ujazd na lata  
2009 – 2011”  zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 5 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 6 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
         Przewodniczący obrad: 
         Jan KałuŜny 


