
                                                                                                             
Uchwała Nr XLIII/240/2009 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia  26 listopada 2009 roku 
 

w sprawie zmian budŜetu 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  
z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1457); art.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, Nr 62 poz.504, Nr 72, poz.619, Nr 79 poz.666, Nr 161 poz.1277)  
Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje; 
 

§ 1 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 2 490 zł 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie  1 800 zł 
- otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej w kwocie 1 800 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 690 zł 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin   
   (związków gmin) w kwocie 690 zł 
 

§ 2 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie przychodów w kwocie 55 957 zł 
- nadwyŜki z lat ubiegłych w kwocie 55 597 zł 
 

§ 3 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 14 000 zł 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 14 000 zł 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin   
   (związków gmin) w kwocie 14 000 zł 
 

§ 4 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 58 447 zł 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 55 597 zł 
Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 55 597 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 55 597 zł, zwrot części podatku akcyzowego rolnikom, koszty  
   postępowania w sprawie jego zwrotu 



 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie  1 800 zł 
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 1 800 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 1 800 zł, zakup wyposaŜenia do przedszkola w Balcarzowicach 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 690 zł 
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 690 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 690 zł 
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 690 zł, dodatki do    
               wynagrodzeń dla pracowników socjalnych 
 

§ 5 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 14 000 zł 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 14 000 zł 
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe w kwocie 14 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 14 000 zł, świadczenia społeczne 
 

§ 6 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 7 
 

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


