
Uchwała Nr XVI.81.2012 
Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 23 lutego 2012 roku 

 
w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2012 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. 113Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777,  
Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281) 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 roku Nr 185 
poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707), Rada 
Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 3 800 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 3 800 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 3 800 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 3 800 zł 
 

§ 2 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie przychodów w kwocie 151 152  zł 
- nadwyŜki z lat ubiegłych w kwocie 151 152 zł 
 

§ 3 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 46 100 zł 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 4 000 zł 
Rozdział 01008 Melioracje wodne w kwocie 4 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 4 000 zł 

- wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 4 000 zł 
 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie  30 000 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 30 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł 
 -  inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30 000 zł 
     (Uzbrojenie terenu SAG Olszowa – Sieroniowice w infrastrukturę drogową, 
                 Ul. Europejska etap IV) 



Dział 710 Działalność usługowa w kwocie w kwocie 12 000 zł 
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 12 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 12 000 zł 
 - wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 12 000 zł                                               
              (zmiana studium uwarunkowań – 2 000 zł, opracowanie planów – 10 000 zł)  
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 100  zł 
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne w kwocie 100  zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 100 zł 
 - wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 100 zł       
                                     

§ 4 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 201 052 zł 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 86 152 zł 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 86 152 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 86 152 zł 
 - wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 86 152 zł 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 86 152 zł 
    ( odszkodowanie za przejęcie gruntu) 
 
Dział 710 Działalność usługowa w kwocie w kwocie 12 000 zł 
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 12 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 12 000 zł 
 - wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 12 000 zł 
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 12 000 zł 
 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 54 000 zł 
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 54 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 34 000 zł 
 - wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 34 000 zł 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 000 zł 
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 30 000 zł  
    (zwiększona składka rentowa po stronie pracodawcy) 
 
- wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł 
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20 000 zł 
   ( Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy  
                Ujazd i budynku Urzędu Miejskiego – odnawialne źródła energii) 
      - opracowanie dokumentacji 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 100  zł 
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne w kwocie 100  zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 100 zł 
 - wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 100 zł       

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 100 zł 
 
 
 



Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 40 000 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 40 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 40 000 zł 
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 40 000 zł 
   ( Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy  
                Ujazd i budynku Urzędu Miejskiego – odnawialne źródła energii) 
      - opracowanie dokumentacji 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 3 800 zł 
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 3 800 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 3 800 zł 
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 800 zł 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 5 000 zł 
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 5 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 5 000 zł 
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 000 zł 
 ( Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek budowlanych na osiedlu Piaski  
            w Ujeździe oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka - Buczki) 
 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

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

 Rajmund Suhs 
 


