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                                        Uchwała Nr XLIX/279/10
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 24 lutego  2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów 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 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, 
Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 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 budżetu po stronie wydatków o kwotę 539.069 złotych w:
Dz. 750	Administracja publiczna o kwotę 26.271 złotych  
R. 75023	Urzędy gmin o kwotę 26.271 złotych
Wydatki bieżące o kwotę 26.271 złotych, w tym wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane o kwotę 21.681 złotych

Dz. 801	Oświata i wychowanie o kwotę 512.565 złotych
R. 80110	Gimnazja o kwotę 500.000 złotych
Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 500.000 złotych

R. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 12.565 złotych
Wydatki bieżące o kwotę 12.565 złotych

Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 233 złotych
R. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 233 złotych
Wydatki bieżące o kwotę 233 złotych

§ 2 

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 539.069 złotych w:
Dz. 801	Oświata i wychowanie o kwotę 12.565 złotych
R. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 12.565  złotych
Wydatki bieżące o kwotę 12.565 złotych, w tym dotacje na zadania bieżące 
o kwotę 12.565 złotych


Dz. 852	Pomoc społeczna o kwotę 26.271 złotych
R. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego o kwotę 26.271 złotych
Wydatki bieżące o kwotę 26.271 złotych, w tym wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane o kwotę 21.681 złotych

Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 233 złotych
R. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 233 złotych
Wydatki bieżące o kwotę 233 złotych, w tym dotacje na zadania bieżące 
o kwotę 233 złotych

Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 500.000 złotych
R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 500.000 złotych
Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 500.000 złotych

§ 3 

W Załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XLVII/271/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2010 roku z podziałem na : kontynuowane i noworozpoczynane” wprowadza się zmiany:
Zadania kontynuowane 
Lp. 4, kwotę 4.473.620,74 złotych zastępuje się kwotą 3.973.620,74 złotych
Lp. 5, kwotę 402.000 złotych zastępuje się kwotą 902.000 złotych

§ 4 

W Załączniku Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie 
Nr XLVII/271/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku – „Dotacje udzielone w 2010 roku” wprowadza się zmianę:
Jednostki sektora finansów publicznych
Dodaje się: 
- Dz. 801 R. 80146 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego kwota
  dotacji celowej – 12.565 złotych
- Dz. 854 R. 85446 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego kwota
  dotacji celowej –      233 złotych


§ 5 

W Załączniku Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie 
Nr XLVII/271/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku – „Wieloletni program inwestycyjny realizowany przez Urząd Miejski w Korfantowie”
Wprowadza się zmiany:

Lp. 1, „Budowa Gimnazjum w Korfantowie II etap”
- kolumna 7, kwotę 4.473.620,74 złotych zastępuje się kwotą 3.973.620,74 złotych
- kolumna 9, kwotę 700.000 złotych zastępuje się kwotą 1.200.000 złotych


Lp. 4, „Budowa ul. Mickiewicza i Fredry w Korfantowie”
- kolumna 5, kwotę 1.790.000 zastępuje się kwotą 1.892.300 złotych
- kolumna 6, 2010 – 2014 zastępuje się 2011 – 2012
- kolumna 9, kwotę 67.500 złotych zastępuje się kwotą 209.250 złotych
- kolumna 10, kwotę 382.500 złotych zastępuje się kwota 1.127.120 złotych
- kolumna 11, kwotę 67.500 złotych zastępuje się kwotą 87.130 złotych
- kolumna 12, 382.500 złotych zastępuje się kwota 468.800 złotych
- kolumna 13 i 14 kwoty 140.000 złotych i 750.000 złotych skreśla się.


Lp. 10, „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Korfantowie”
- kolumna 5, kwotę 1.360.000 złotych zastępuje się kwotą 1.524.100 złotych
- kolumna 6, 2010 – 2011 zastępuje się 2010 – 2012
- kolumna 9, kwotę 184.800 złotych zastępuje się kwotą 39.679 złotych
- kolumna 10, kwotę 1.142.000 złotych zastępuje się kwotą 224.865 złotych
- kolumna 11, wpisuje się kwotę 184.013 złotych
- kolumna 12, wpisuje się kwotę 1.042.743 złotych



Lp. 11, „Termomodernizacja budynku zespołu Szkół w Ścinawie Małej”
- kolumna 5, kwotę 825.000 złotych zastępuje się kwotą 924.000 złotych
- kolumna 9, wpisuje się kwotę 18.782 złotych
- kolumna 10, wpisuje się kwotę 106.434 złotych
- kolumna 11, kwotę 117.840 złotych zastępuje się kwotą 117.614 złotych
- kolumna 12, kwotę 692.160 złotych zastępuje się kwotą 666.170 złotych





§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.




§ 7

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



Przewodniczący
Jan Oleksów



