
          
Uchwała Nr XLVII/258/2010 
Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 25 lutego 2010 roku 

 
w sprawie zmiany budŜetu i w budŜecie gminy na 2010 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.212 ust.1 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240), art.121 ust.4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych  
(Dz. U Nr 157 poz.1241) i art.24 ust.1 pkt.5 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) w związku z art.121 ust 5 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych  
(Dz. U Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Zwiększa się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 61 867 zł 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 37 868 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 37 868 zł 
 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań  
              bieŜących gmin (związków gmin) ustawami w kwocie 22 868 zł 
 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu  
               administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)  
               w kwocie 15 000 zł 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 23 999 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 23 999 zł 
 - wpływy z róŜnych dochodów w kwocie 23 999 zł 
 

§ 2 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 285 989 zł 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 1 000 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 1 000 zł 
  - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących  
                           z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
                          (związkom gmin) w kwocie 1 000 zł 
 
 



Dział 758 RóŜne rozliczenia w kwocie 272 969 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 272 969 zł 
 - subwencja ogólna w kwocie 272 969 zł, część oświatowa subwencji ogólnej 
 
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 20 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 20 zł 
 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu  
               administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)  
               w kwocie 20 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 12 000 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 12 000 zł 
 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań  
              bieŜących gmin (związków gmin) ustawami w kwocie 1 000 zł 
 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu  
               administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)  
               w kwocie 11 000 zł 
 

§ 3 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie przychodów w kwocie 484 970 zł 
- nadwyŜki z lat ubiegłych w kwocie 484 970 zł 
 

§ 4 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 226 470 zł 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 13 450 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 13 450 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 13 450 zł 
 - bieŜące utrzymanie dróg gminnych 13 450 zł 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 101 000 zł 
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne w kwocie 100 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł 
 - dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 100 000 zł 
  - dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów  
                           realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do  
                           sektora finansów publicznych w kwocie 100 000 zł 
 
Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie 1 000 zł (zlecone) 
- wydatki bieŜące w kwocie 1 000 zł 
 - realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1 000 zł 
 
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 20 zł (zlecone) 
Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 20 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 20 zł 
 - wydatki na ochronę zdrowia w kwocie 20 zł 
 
 
 



Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 12 000 zł 
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 11 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 11 000 zł 
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 000 zł 
 
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 1 000 zł 
 -świadczenia społeczne w kwocie 1 000 zł 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 100 000 zł 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 100 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł 
 - dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 100 000 zł 
  - dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów  
                           realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek  
                           sektora finansów publicznych w kwocie 100 000 zł 
  

§ 5 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 487 318 zł 
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę w kwocie 
15 000 zł  
Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 15 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 15 000 zł 
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 000 zł 
  - dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów  
                          realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŜetowych  
                          w kwocie 15 000 zł 
    „ Modernizacja studni głębinowej Nr 1 stacji wodociągowej  
                          w Sieroniowicach” 
 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 233 450 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 233 450 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 13 450 zł 
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie  13 450 zł 
 
- wydatki majątkowe w kwocie 220 000 zł 
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 220 000 zł 
  - Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa –  
                          Sieroniowice w infrastrukturę drogową ul. Europejska  - etap IV 

  współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy  
              strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz  
              z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną w kwocie 220 000  zł 
 
 
 
 



Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 51 000 zł 
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne w kwocie 50 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł 
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000 zł 
  - „Przebudowa poddasza budynku remizy straŜackiej wraz ze zmianą sposobu  
                          uŜytkowania na cele społeczno – kulturalne wsi oraz budowa wiaty  
                          i montaŜ trybun na boisku w Starym Ujeździe” 
 
Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie 1 000 zł 
 - wydatki bieŜące w kwocie 1 000 zł 
 - realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 37 868 zł 
Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 1 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 1 000 zł 
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 000 zł    
 
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 15 000 zł 
(zlecone) 
- wydatki bieŜące w kwocie 15 000 zł 
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 000 zł 
 
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 21 868 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 21 868 zł 
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 868 zł 
            
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 100 000 zł 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 100 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł 
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000 zł 
 „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń „Domu Spotkań” wraz  
             z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce”  
 
Dział 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie 50 000 zł 
Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 50 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł 
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000 zł 
  - „Przebudowa poddasza budynku remizy straŜackiej wraz ze zmianą sposobu  
                          uŜytkowania na cele społeczno – kulturalne wsi oraz budowa wiaty  
                          i montaŜ trybun na boisku w Starym Ujeździe” 
 

§ 6 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLVI/250/2010 
z dnia 28 stycznia 2010 rok w sprawie zmiany budŜetu i w budŜecie gminy na 2010 rok  
„Wieloletni program inwestycyjny dla gminy Ujazd na lata 2010 – 2012”  zmienia się 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 
 



§ 7 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 8 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan KałuŜny 


