
Uchwała Nr XXXIII/191/2009 
Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia  26 marca 2009 roku 

 
w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy 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 z 2009 roku Nr 19 poz.100)  
Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje; 
 
 

§ 1 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 7 105 135 zł 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie  1 416 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 1 416 zł 

- wpływy z róŜnych dochodów w kwocie 1 416 zł, zabezpieczenie naleŜytego  
   wykonania umowy  

 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 4 500 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 4 500 zł 
 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących  
              gmin(związków gmin) w kwocie 4 500 zł 
 
Dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 32 713 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 32 713 zł 

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących  
               gmin, związków gmin w kwocie 32 713 zł 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 7 066 506 zł 
- dochody majątkowe w kwocie 7 066 506 zł 

- środki na dofinansowanie inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków     
              powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
              w kwocie 7 066 506 zł (RPO WO 2007 – 2013) 
 

§ 2 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie przychodów w kwocie 1 748 965 zł 
- przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 500 000 zł, 
poŜyczka w WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla 
wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym KsięŜy Las i SAG Olszowa  
 
- nadwyŜki z lat ubiegłych w kwocie 248 965 zł 



§ 3 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 25 140 zł 
Dział 801  Oświata i wychowanie w kwocie 25 140 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 15 000 zł 
- wydatki bieŜące 15 000 zł, remont pomieszczeń gospodarczych przy PSP w Sieroniowicach 
 
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 10 140 zł 
- wydatki bieŜące kwocie 10 140 zł, dokształcanie nauczycieli 
 

§ 4 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 8 879 240 zł 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 12 000 zł 
Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 12 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 12 000 zł 
 - wykonanie planów Odnowy Wsi Miejscowości Olszowa, Nogowczyce  
              i Balcarzowice 
 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 190 000 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 190 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 190 000 zł 
 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej, ul. Bursztynowej 
              w Ujeździe w wysokości 40 000 zł 
 
 - budowa drogi gminnej ul.  Pięknej w Ujeździe 150 000 zł  
 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 8 000 zł 
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 8 000 zł 

- wydatki związane z przystąpieniem do konkursu „Gmina Fair Play” 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 7 000 zł 
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych w kwocie 7 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 7 000 zł, opłata za energię w kontenerach sanitarnych 
  
Dział 801  Oświata i wychowanie w kwocie  97 640 zł 
Dział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 87 500 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 2 500 zł 

- naprawa usterek na dachu SP w Olszowej 
 
- wydatki majątkowe w kwocie 85 000 zł 
 - modernizacja pomieszczeń gospodarczych przy PSP w Sieroniowicach 
 
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 10 140 zł 
- wydatki bieŜące kwocie 10 140 zł 
 - dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieŜące  
               realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu  
               terytorialnego w kwocie 10 140 zł 
 
 
 



Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 54 500 zł 
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 4 500 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 4 500 zł 
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 500 zł 
 
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych w kwocie 50 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 50 000 zł, świadczenia społeczne 
 
Dział 901 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 510 100 zł 
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 8 510 100 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 8 510 100 zł 
 - budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz,  
              Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym KsięŜy Las i SAG Olszowa  
 

§ 5 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXI/174/2009 
z dnia 29 stycznia 2009 roku „Wieloletni program inwestycyjny dla gminy Ujazd na lata  
2009 – 2011”  zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 6 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 7 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
         Przewodniczący obrad: 
         Jan KałuŜny 


