
Uchwała Nr LI/274/2010 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 22 czerwca 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 z 2010 roku  Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 
poz.230) art.212 ust.1, art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 roku Nr 28 poz.146), art.121 ust.4 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych  
(Dz. U Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, z 2010 roku Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685)  
Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 336 500 zł 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie  
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 171 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 171 000 zł 
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 171 000 zł 
  - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zimna Wódka  
                          w kwocie 20 000 zł 
  - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Balcarzowice  
                          w kwocie 101 000 zł 
  - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jaryszowie  
                          w kwocie 50 000 zł (opracowanie dokumentacji) 
 
Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 15 000 zł 
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 15 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 15 000 zł 
 - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego  
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 500 zł 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 3 500 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 3 500 zł 
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 500 zł 
   - przebudowa budynku straŜy poŜarnej na świetlicę wiejską wraz z zapleczem  
                kuchennym oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku w miejscowości Klucz 
  - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy  
                          Strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego  
                          oraz z funduszy unijnych finansujący Wspólna Politykę Rolną  

   w kwocie 3 500 zł 
 

 



Dział 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie 147 000 zł 
Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 147 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 147 000 zł 
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 147 000 zł                          
                          -  „MontaŜ trybun na boisku w Starym Ujeździe” 
 

§ 2 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 301 500 zł 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 171 000 zł 
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 20 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł 
 - dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 20 000 zł 
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami  
                           samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań  
                           inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000 zł 
     - dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Chrobrego w Ujeździe  
 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 41 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 41 000 zł 
 - remont przepustu na ul. Chrobrego w Ujeździe , dróg na osiedlu Piaski,  
              opłata za odprowadzenie wód  
 
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 110 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł 
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000 zł 
  - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ujeździe, Balcarzowicach  
                          i Sieroniowicach w kwocie 50 000 zł (opracowanie dokumentacji) 
 
- wydatki bieŜące w kwocie 60 000 zł 
 - remont ścieŜek w parku 
 
Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 15 000 zł 
Rozdział 71095 Pozostała działalność  w kwocie 15 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 15 000 zł 
 - opracowanie strategii gminy  
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 32 000 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 27 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 27 000 zł 
 - bieŜące remonty, realizacja programu „Radosna szkoła” 
 
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 5 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 5 000 zł 
 - bieŜące remonty 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 500 zł 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 3 500 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 3 500 zł 
 - wydatki związane z konserwacją windy 



Dział 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie 80 000 zł 
Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 80 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 80 000 zł 
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 80 000 zł                          
                          -  przebudowa zjazdu z boiska sportowego w Starym Ujeździe 
 

§ 3 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie przychodów w kwocie 35 000 zł 
- nadwyŜki z lat ubiegłych w kwocie 35 000 zł 
 

§ 4 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr L/270/2010 
z dnia 27 maja 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. 
 

§ 5 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 6 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Jan KałuŜny 


