
     Uchwała Nr V/21/2011 
Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 28 lutego 2011 roku 

 
w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2011 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, Nr 106 poz. 675, z 2011 roku Nr 21 poz. 113) art.212 ust.1 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 roku Nr 28 
poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578),  
Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 225 973 zł 
Dział 758 RóŜne rozliczenia w kwocie 225 973 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 225 973 zł 
 - subwencja ogólna w kwocie 225 973 zł 
  - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 225 973 zł 
 

§ 2 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 117 554 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 117 554 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 117 554 zł 
 - dochody z lat ubiegłych w kwocie 117 554 zł, zwrot środków 
 

§ 3 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 268 195 zł 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 268 195 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 161 965 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 161 965 zł 
 - wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 161 965 zł 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 161 965 zł,    
   wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 

 
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 24 615 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 24 615 zł 
 - wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 24 615 zł 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 24 615 zł,   
                          wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 
 
Rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 81 615 zł  
- wydatki bieŜące w kwocie 81 615 zł 
 - wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 81 615 zł 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 81 615 zł,      
                           - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 



 
§ 4 

 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 159 776 zł 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 64 300 zł 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 64 300 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 64 300 zł 

- wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 64 300 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 64 300 zł 
   - podatek od nieruchomości gminnych 

 
Dział 758 RóŜne rozliczenia w kwocie 53 254 zł 
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 
w kwocie 53 254 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 53 254 zł 

- wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 53 254 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 53 254 zł 

                           -  zwrot do budŜetu państwa nienaleŜnie pobranej subwencji ogólnej za lata  
                               poprzednie  
      
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 32 222 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 22 222 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 22 222 zł 

- wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 22 222 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22 222 zł 

                           - remont pomieszczeń na potrzeby „e Szkoły” 
 
Rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 10 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 10 000 zł 

- wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 10 000 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000 zł 

                          -  remont pomieszczeń na potrzeby „e Szkoły” 
 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 10 000 zł 
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 10 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 10 000 zł 

- wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 10 000 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000 zł 

                          - stypendia dla uczniów  
 

§ 5 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 6 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
       Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
        Rajmund Suhs 
 


