UCHWAŁA NR XLVIII/200/2010
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 27 lipca 2010 roku
w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy 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.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 28 830,00 zł
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 50 810,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

69 537,00 zł
91 517,00 zł

§ 3.
Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do uchwały Nr XLI/177/2010 Rady Miejskiej w
Działoszycach z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
Działoszyce na 2010 rok polegające na:
1. Uaktualnieniu zadań inwestycyjnych w pozycjach: 9, 10 i 11 zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3a do uchwały Nr XLI/177/2010 Rady Miejskiej w
Działoszycach z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
Działoszyce na 2010 rok polegające na:
1. Uaktualnieniu planowanych wydatków zadań inwestycyjnych w pozycjach 3, 4 i 5
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 4a do uchwały Nr XLI/177/2010 Rady Miejskiej w
Działoszycach z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
Działoszyce na 2010 rok polegające na:
1. Uaktualnieniu klasyfikacji budżetowej w zadaniu inwestycyjnym w pozycji 3 zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.
Skreśla się § 6 w uchwale Nr XLVI/189/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 24
czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
§ 7.
W § 9 uchwały budżetowej Nr XLI/177/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29
stycznia 2010 roku dodaje się zapis „Dotacje celowe w 2010 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 6
do niniejszej uchwały.
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Uzasadnienie
1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o
kwotę 19 500 zł, przesunięć między paragrafami oraz zwiększenia planu wydatków
budżetowych dokonano w związku z podpisaną umową na dofinansowanie zadania
pn: Poprawa funkcjonowania remizy OSP w Jakubowicach realizowanego w ramach
projektu „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej 2010”.
2. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych w Dziale 750 Administracja publiczna o
kwotę 28 830 zł ora zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 38 037 zł
dotyczą zadań inwestycyjnych ujętych w załącznikach „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” w pozycji 10 i 11 tj. „eświętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa
Świętokrzyskiego”, „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”
oraz w załączniku „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” w związku z uaktualnieniem
klasyfikacji budżetowej i wprowadzeniem do Działu 720 Informatyka.
3. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w Dziale 600 Transport i łączność,
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 25 000 zł dokonano w
związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi, zawartymi umowami
na wykonanie odbudowy dróg gminnych ujętych w załączniku Nr 4 do niniejszej
uchwały i uzyskanymi oszczędnościami z przeznaczeniem na zwiększenie planu
wydatków budżetowych w Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na udzielenie
pomocy finansowej dla Gminy Wodzisław na realizację zadania pn. Odbudowa drogi
Nr 398034T Przezwody-Kalinówka ujętego w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w Dziale 852 Pomoc
społeczna, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2 480 zł dokonano na
podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-065/10 z
przeznaczenie na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika
socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę
socjalną w środowisku w 2010 roku.

