
Uchwała Nr XII/61/2011 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 27 października 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, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 
149 poz.887) 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, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183), 
Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 68 871 zł 
 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 21 871 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 21 871 zł 
 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących  
              gmin (związków gmin) w kwocie 21 871 zł 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie  47 000 zł 
- dochody majątkowe w kwocie  47 000 zł 
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 47 000 zł 
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków  
                          europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz  
                          ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich 
                          (zadanie realizowane w 2010 roku) 
 

§ 2 
 

Zmniejsza się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 880 zł 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 880 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 880 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 880 zł 
   

§ 3 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 10 882 zł 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 2 zł 
Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w kwocie 2 zł 



- wydatki majątkowe w kwocie 2 zł 
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  zł 
               „Zagospodarowanie miejsc wypoczynku w miejscowości Nogowczyce”  

  w kwocie 2 zł, w tym: 
                        - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków  
                           z funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu  
                           Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną  
  
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 880 zł 
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 880 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 880 zł 
 - wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 880 zł 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 880 zł 
                        
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000 zł 
Rozdział 90095 Pozostała działalność 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 
 

§ 4 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 78 873 zł 
 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 28 002 zł 
Rozdział 01008 Melioracje wodne w kwocie 25 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 25 000 zł 
 - wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 25 000 zł 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 000 zł 
 
Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w kwocie 6 002 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 2 zł 
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 zł 

 „Zagospodarowanie miejsc wypoczynku w miejscowości Nogowczyce”  
  w kwocie 2 zł w tym: 
  Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 

 
- wydatki bieŜące w kwocie 6 000 zł 
 - wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 6 000 zł 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 000 zł 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 16 000 zł 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 16 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 16 000 zł 
 - wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 16 000 zł 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 000 zł 
 
 
 
 



Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 10 000 zł 
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 10 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 10 000 zł 
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000 zł 
 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 21 871 zł 
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 21 871 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 21 871 zł 
 - wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 21 871 zł 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21 871 zł 
 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

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


