
Uchwała Nr XLV/247/2009 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia  29 grudnia 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  
z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241); art.166, 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 682 956 zł 
Dział 010 Pozostała działalność w kwocie 165 957 zł 
- dochody majątkowe w kwocie 110 000 zł 
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania  
               wieczystego nieruchomości w kwocie 110 000 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 55 957 zł 
 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu  
    administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)  
               ustawami w kwocie 55 957 zł 
 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 34 999 zł 
- dochody majątkowe w kwocie 34 999 zł 
 - dotacje rozwojowe w kwocie 34 999 zł, zadanie - Uzbrojenie terenu Strefy     
              Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa w infrastrukturę drogową 
 
 - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu  
              Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych  
              finansujących Wspólną Politykę Rolną w kwocie 34 999 zł 
 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
w kwocie 175 000 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 175 000 zł 
 - podatek od nieruchomości w kwocie 110 000 zł 
 - podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 65 000 zł 
 
Dział 758 RóŜne rozliczenia w kwocie 77 000 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 77 000 zł 
 - pozostałe odsetki w kwocie 77 000 zł 
 



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 230 000 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 230 000 zł 
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej w kwocie 230 000 zł 
 

§ 2 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 985 000 zł 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 885 000 zł 
- dochody majątkowe w kwocie 270 000 zł 

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania  
               wieczystego nieruchomości w kwocie 270 000 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 615 000 zł 
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu  
               terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie  615 000 zł 
 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
w kwocie 100 000 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 100 000 zł 
 - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100 000 zł 
 

§ 3 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie przychodów w kwocie 55 957 zł 
- nadwyŜki z lat ubiegłych w kwocie 55 957 zł 
 

§ 4 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie przychodów w kwocie 358 003 zł 
- nadwyŜki z lat ubiegłych w kwocie 358 003 zł 
 

§ 5 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 78 508 zł 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 35 461 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 35 461 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 34 999 zł 
- wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych w kwocie 34 999 zł, 
              - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy  
              strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz  
              z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną                            
              (Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa w infrastrukturę  
               Drogową) 
- wydatki bieŜące w kwocie 462 zł 
  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 43 047 zł 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby w kwocie 43 047 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 43 047 zł 

- wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych w kwocie 43 047 zł, realizacja  
   zadania  „Przebudowa budynku straŜy poŜarnej na świetlicę wiejską wraz  

               z zapleczem kuchennym oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku  
               w miejscowości Klucz”, w tym: 



 
- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy  

              strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz  
              z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną w kwocie 43 047 zł 
 

§ 6 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków 78 510 zł 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 35 461 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 35 461 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 34 999 zł 

- wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych w kwocie 34 999 zł, 
 - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu  
              Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych  
              finansujących Wspólną Politykę Rolną w kwocie 34 999 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 462 zł 
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 462 zł 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 43 049 zł 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby w kwocie 43 049 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 43 049 zł 

- wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych w kwocie 43 049 zł, realizacja  
   zadania  „Przebudowa budynku straŜy poŜarnej na świetlicę wiejską wraz  

               z zapleczem kuchennym oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku  
               w miejscowości Klucz”, w tym:        
 
          - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy  
              strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz  
              z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną w kwocie 43 049 zł 
 

§ 7 
 
W § 4 uchwały Nr XLIV/245/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia  
17 grudnia 2009 roku dokonuje się korekty kwoty źródła finansowania; 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 210 000 zł 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby w kwocie 210 000 zł 
Jest: 

- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy  
              strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz  
              z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną w kwocie 117 114 zł 
     
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 210 000 zł 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby w kwocie 210 000 zł 
Winno być: 

- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy  
              strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz  
              z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną w kwocie 172 114 zł 
 
 
 
 



§ 8 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIV/245/2009 
z dnia 17 grudnia 2009 roku „Wieloletni program inwestycyjny dla gminy Ujazd na lata  
2009 – 2011”  zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 9 
 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIV/245/2009 
z dnia 17 grudnia 2009 roku „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok” zmienia się zgodnie z załącznikiem  
Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 10 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 11 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
 
       Magdalena Bartodziej 


