                                        Uchwała Nr XXX/187/08		
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 17 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2008 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, ze zm. Dz. U 
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, Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; Dz. U. z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 
poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 
i Nr 173 poz. 1218 z 2008 roku Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420; z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 roku Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984 z 2008 roku Nr 180, poz. 1112)
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 253.805 złotych w:
Dz. 600	Transport i łączność o kwotę 20.000 złotych
R. 60095	Pozostała działalność o kwotę 20.000 złotych
§  4300	Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 złotych 

Dz. 750	Administracja publiczna o kwotę 26.415 złotych
R. 75022	Rady gmin o kwotę 6.000 złotych
§  3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.000 złotych

R. 75095	Pozostała działalność o kwotę 20.415 złotych
§  4300	Zakup usług pozostałych o kwotę 20.415 złotych

Dz. 801	Oświata i wychowanie o kwotę 28.100 złotych
R. 80101	Szkoły podstawowe o kwotę 17.100 złotych
§  6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.100 złotych
§  4210	Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000 złotych

R. 80104	Przedszkola o kwotę 5.000 złotych
§  6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000 złotych
R. 80113	Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 6.000 złotych
§  4300	Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 złotych

Dz. 852	Pomoc społeczna o kwotę 93.240 złotych
R. 85215	Dodatki mieszkaniowe o kwotę 40.000 złotych
§  3110	Świadczenia społeczne o kwotę 40.000 złotych

R. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 53.240 złotych
§  3110	Świadczenia społeczne o kwotę 53.240 złotych

Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 46.300 złotych
R. 90002	Gospodarka odpadami o kwotę 15.000 złotych
§  4300	Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 złotych

R. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 8.300 złotych
§  6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 8.300 złotych

R. 90095	Pozostała działalność o kwotę 23.000 złotych
§  4210	Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 złotych
§  4300	Zakup usług pozostałych o kwotę 13.000 złotych

Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 21.750 złotych
R. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 21.750 złotych
§  4210	Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21.750 złotych

Dz. 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary 
i obiekty chronionej przyrody o kwotę 18.000 złotych
R. 92595	Pozostała działalność o kwotę 18.000 złotych
§  4300	Zakup usług pozostałych o kwotę 18.000 złotych

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 108.437 złotych w:
Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 2.500 złotych
R. 01095	Pozostała działalność o kwotę 2.500 złotych
§  4210	Zakup materiałów i wyposażenie o kwotę 2.500 złotych


Dz. 600	Transport i łączność o kwotę 6.000 złotych
R. 60016	Drogi publiczne gminne o kwotę 6.000 złotych
§  4270	Zakup usług remontowych o kwotę 6.000 złotych

Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 200 złotych
R. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 200 złotych
§  6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200 złotych

Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.756 złotych
R. 75412	Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.756 złotych
§  6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.756 złotych

Dz. 801	Oświata i wychowanie o kwotę 12.000 złotych
R. 80101	Szkoły podstawowe o kwotę 12.000 złotych
§  6050	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.000 złotych

Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 72.500 złotych
R. 90003	Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 2.500 złotych
§  4300	Zakup usług pozostałych o kwotę 2.500 złotych

R. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 70.000 złotych
§  4260	Zakup energii o kwotę 25.000 złotych
§  4270	Zakup usług remontowych o kwotę 25.000 złotych 
§  4300	Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 złotych

Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.750 złotych
R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 1.750 złotych
§  2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 1.750 złotych

Dz. 926	Kultura fizyczna i sport o kwotę 11.731 złotych
R. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 11.516 złotych
§  2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 11.516 złotych

R. 92695	Pozostała działalność o kwotę 215 złotych
§  3250	Stypendia różne o kwotę 215 złotych
§ 3

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 145.368 złotych w:
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 145.368 złotych
R. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 145.368 złotych
§  2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 145.368 złotych

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 5

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Korfantowie.


	       							        Przewodniczący:                                                                             								         /-/ Jan Oleksów




