
Uchwała Nr XXV.134.2012 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 27 grudnia 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. 113 Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777,  
Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281, z 2012 poz.567) 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, 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 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 1 182 180 zł 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 911 810 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 911 810 zł 
- dochody majątkowe w kwocie 911 810 zł 
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycji w kwocie 911 810 zł 
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),            
                          powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane  
                          z innych źródeł w kwocie 911 810 zł 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 71 370 zł 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 71 370 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 71 370 zł 
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu  
              terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 71 370 zł 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 199 000 zł 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 199 000 zł 
- dochody majątkowe w kwocie 199 000 zł 
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 199 000 zł 
               (płatności w zakresie budŜetu środków europejskich w kwocie 199 000 zł) 
 

§ 2 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 87 401 zł 
Dział 758 RóŜne rozliczenia w kwocie 15 631 zł 
Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
w kwocie 15 631 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 15 631 zł 



 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 15 631 zł 
 
Dział 852 Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 400 zł 
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 400 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 400 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 400 zł 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 71 370 zł 
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 71 370 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 71 370 zł 
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów  

   publicznych na realizację zadań bieŜących jednostek zaliczanych do sektora  
   finansów publicznych w kwocie 71 370 zł 

 
§ 3 

 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 122 610 zł  
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 915 310 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 915 310 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 915 310 zł 
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 915 310 zł 
   (budowa drogi gminnej Nr 1057850 w SAG Olszowa – 911 810 zł 
   ( przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie – 3 500 zł) 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 199 000 zł 
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne w kwocie 199 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 199 000 zł 
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 199 000 zł 
   - płatności w zakresie budŜetu środków europejskich w kwocie 125 000 zł 
                        - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków  

   z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego  
   Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących  

                          Wspólną Politykę Rolną w kwocie 74 000 zł 
     (Przebudowa poddasza remizy straŜackiej w Starym Ujeździe wraz ze  
                           zmianą sposobu uŜytkowania na cele społeczno – kulturalne wsi) 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 300 zł 
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 3 300 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 3 300 zł 
 - wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 3 300 zł 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 300 zł 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5 000 zł 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 5 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 5 000 zł 
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 000 zł 
                          (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków  

   z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego  



   Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących  
                          Wspólną Politykę Rolną w kwocie 5 000 zł) 
                          (Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległym parkiem 
                          i rozbudową zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Sieroniowicach) 
 

§ 4 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 27 831 zł 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 6 800 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 6 800 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 6 800 zł 
 - wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 6 800 zł 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 800 zł 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 15 631 zł 
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 15 631 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 15 631 zł 
 - wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 15 631 zł 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 631 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 400 zł 
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 400 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 400 zł 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 400 zł 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5 000 zł 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 5 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 5 000 zł 
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 000 zł 
                         - płatności w zakresie budŜetu środków europejskich w kwocie 5 000 zł) 
                          (Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległym parkiem 
                          i rozbudową zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Sieroniowicach) 

 
§ 5 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

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


