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Uchwała Nr XLIII/250/09
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 23 września 2009 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. 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 003 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 Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, 
z 2009 roku Nr 52, poz. 420); 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 82 poz. 560, 
Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984; z 2008 roku Nr 180 
poz. 1112, Nr 209 poz. 1317 i Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009 roku Nr 19 poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 51.188,68. złotych w:
Dz. 750	Administracja publiczna o kwotę 1.468,00 zł.
R. 75023	Urzędy Gmin o kwotę 1.468,00 zł.
§ 0970 	Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.468,00 zł.

Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
o   			kwotę 420,00 zł.
R. 75412	Ochotnicze straże pożarne o kwotę 420,00 zł.
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów o kwotę 420,00 zł.

Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 			jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 		związane z ich poborem o kwotę 16.500,00 zł.
R. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 		cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 
                    i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 7.700,00 zł.
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
                    o kwotę 7.700,00 zł.
R. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 
                     i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 
                     i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 8.800,00 zł.
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 		8.800,00 zł.

Dz. 852	Pomoc społeczna o kwotę 10.900,68 zł.
R. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 		społecznego o kwotę 4.695,00 zł.
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.170,00 zł.
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 			ustawami o kwotę 2.525,00 zł.
R. 85295	Pozostała działalność o kwotę 6.205,68 zł.
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.205,68 zł.

Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 400,00 zł.
R. 90095	Pozostała działalność o kwotę 400,00 zł.
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej o kwotę 400,00 zł.

Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 21.500,00 zł.
R. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 21.500,00 zł.
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 			realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 			samorządu terytorialnego o kwotę 21.500,00 zł.

§2

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 40.969,97 zł.
§ 955		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 
                   40.969,97 zł.

§3

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 92.158,65 zł.
Dz. 600	Transport i łączność o kwotę 14.920,00 zł.
R. 60016	Drogi publiczne gminne o kwotę 14.920,00 zł.
	Wydatki bieżące o kwotę 14.920,00 zł.


Dz. 750	Administracja publiczna o kwotę 1.468,00 zł.
R. 75023	Urzędy Gmin o kwotę 1.468,00 zł.
	Wydatki bieżące o kwotę 1.468,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.468,00 zł.
	

Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 		10.900,00 zł.
R. 75412	Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.900,00 zł.
	Wydatki majątkowe o kwotę 10.900,00 zł.


Dz. 852	Pomoc społeczna o kwotę 6.205,68 zł.
R. 85295	Pozostała działalność o kwotę 6.205,68 zł.
	Wydatki bieżące o kwotę 6.205,68 zł.


Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 48.664,97 zł.
R. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 21.500,00 zł.
	Wydatki bieżące o kwotę 21.500,00 zł.


R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 27.164,97 zł.
	Wydatki bieżące o kwotę 27.164,97 zł, w tym dotacje o kwotę 27.164,97 zł.


D. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000,00 zł.
R. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 10.000,00 zł.
	Wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł.


§4

W załączniku Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie 
Nr XXXII/196/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku wprowadza się zmiany:
Lp. 2, Dz. 921 R. 92109 – Instytucje kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, kwota dotacji wynosi 705.601,97 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa

§6

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




