Uchwała Nr XXXVI/195/10
Rady Gminy Jakubów
z dnia 29 marca 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Jakubów 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 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 157, poz.1240/ w związku z art.16 ustawy z dnia 20
listopada 2009 roku o zmianie ustawy -Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw /
Dz. U. Nr 215, poz.1664 / Rada Gminy Jakubów uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonać zmian w budżecie gminy na 2010 rok polegających na:
1/ w zakresie dochodów:
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 55 072 zł
- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 13 442 zł
2/ w zakresie wydatków:
- zwiększeniu planu wydatków o 75 630 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
3/przeniesieniach planu wydatków między działami w kwocie 20 000 zł
zgodnie z Załączniekiem Nr 2
§ 2.
1) W wyniku zwiększenia planu dochodów o 41 630 zł i zwiększenia planu wydatków
o 75 630 zł powstał deficyt budżetu w kwocie 34 000 zł, który został sfinansowany przychodami wolnymi środkami z rozliczenia roku 2009 w kwocie 34 000 zł.
2) Dokonuje się zmiany Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/190/09 Rady Gminy Jakubów
z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok pn. "Przychody
i rozchody budżetu w 2010 roku" polegającej na zwiększeniu przychodów w § 955 "Przychody
z tytułu innych rozliczeń krajowych" o kwotę 34 000 zł
Jednolity tekst Tabeli Nr 5 stanowi Załącznik Nr 3.

3/W Tabeli Nr 3 do Uchwały o której mowa w § 2 pkt 2 pt. "Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w latch 2010-2012" dokonuje się zmiany w pozycji nr 2
pn. "Modernizacja SUW Mistów" polegajacej na zmniejszeniu łacznych nakładów i środków
własnych o 20 000 zł.
Ujednolicony tekst Tabeli Nr 3 stanowi Załącznik Nr 4.

§ 3.
Uchyla się § 7 Uchwały o której mowa w § 2 pkt 2 i likwiduje się plan Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok w brzmieniu stanowiącym Tabelę Nr 7 do
w/w Uchwały. Planowane przychody i wydatki GFOŚiGW stają się dochodami
i wydatkami budżetu gminy z przeznaczeniem na finansowanie działań związanych z ochroną
środowiska.
§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Załacznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/195/10
Rady Gminy Jakubów
z dnia 29 marca 2010 roku

DOCHODY
zwiększenia
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1 500

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 500

§ 6290 - Środki na dofiansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów
województw pozyskane z innych źródeł

1 500

Dz. 852 - Pomoc społeczna

30 520

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 120

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

880

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

240

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

29 400

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

29 400

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

23 052

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

23 052

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

23 052
Ogółem zwiększenia

55 072

zmniejszenia
Dz. 758 - Różne rozliczenia

13 442

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

13 442

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

13 442

WYDATKI
zwiększenia
Dz. 600 - Transport i łączność

13 178

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

13 178

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

13 178

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 000

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

10 000

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

Dz. 852 - Pomoc społeczna

29 400

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

29 400

§ 3110 - Świdczenia społeczne

29 400

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

23 052

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

23 052

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

23 052
Ogółem zwiększenia

75 630

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/195/10
Rady Gminy Jakubów
z dnia 29 marca 2010 r.

WYDATKI
zmniejszenia
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenia

20 000

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 000
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000

Dz. 600 - Transport i łączność

20 000

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

20 000

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

20 000

UZASADNIENIE
Zmian planu dochodów budżetu dokonuje się w związku z:
- wprowadzeniem ponadplanowych dochodów za przyłącze wodociągowe - 1 500 zł
- wprowadzeniem ponadplanowych dochodów ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych
- 1 120 zł
- likwidacją GFOŚiGW wprowadza się 23 052 zł do planu dochodów na 2010 rok
- pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr 301/3011/852/15/10

z

dnia 2 marca 2010 roku przyznającym dotację na dożywianie w kwocie 29 400 zł
- pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 roku zmniejszającym plan
subwencji oświatowej na 2010 rok o 13 442 zł.
Wprowadza się w przychodach środki w kwocie 34 000 zł z rozliczenia 2009 roku. W
związku ze zwiększeniem planu dochodów i przychodów o kwotę 75 630 zł zwiększa się plan
wydatków na:
- pomoc w zakresie dożywiania - 29 400 zł
- ochronę środowiska - 23 052 zł
- zakup materiałów dla OSP - 10 000 zł /7 tys dla OSP Mistów/
sfinansowanie części kosztów zimowego odśnieżania dróg - 13 178 zł.
Przenosi się 20 000 zł z zadania - Modernizacji SUW Mistów na sfinansowanie kosztów
zimowego odśnieżania dróg.

-

