




Uchwała Nr LIV/312/2010
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 28 lipca 2010 roku

w sprawie zmian budżetu 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 zmianami 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; z 2010 roku Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz.675 ) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, ze zm. z 2010 roku, Nr 28, poz. 146)
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa przychody budżetu o kwotę 119.000 złotych
§	955	- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 119.000 złotych

§ 2

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 119.000 złotych w:
Dz.	700	- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 24.900 złotych
R.	70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 24.900 złotych
Wydatki bieżące o kwotę 24.900 złotych z tego:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 24.900 złotych w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 24.900 złotych

Dz.	750	- Administracja publiczna o kwotę 9.000 złotych
R.	75023	- Urzędy Gmin o kwotę 9.000 złotych
Wydatki majątkowe o kwotę 9.000 złotych z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 9.000 złotych 

Dz.	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 
		20.000 złotych
R.	75412	- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20.000 złotych
Wydatki majątkowe o kwotę 20.000 złotych z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000 złotych 

Dz.	854	- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15.000 złotych
R.	85415	- Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 15.000 złotych
Wydatki bieżące o kwotę 15.000 złotych z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000 złotych 

Dz.	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25.600 złotych
R.	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 25.600 złotych
Wydatki bieżące o kwotę 25.600 złotych z tego:
dotacje na zadania bieżące o kwotę 25.600 złotych 

Dz.	926	- Kultura fizyczna i sport o kwotę 24.500 złotych
R.	92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 24.500 złotych
Wydatki bieżące o kwotę 15.000 złotych z tego:
dotacje na zadania bieżące o kwotę 15.000 złotych 

Wydatki majątkowe o kwotę 9.500 złotych z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 9.500 złotych

§ 3

W załączniku Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie 
Nr XLVII/271/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok „Dotacje udzielone w 2010 roku” wprowadza się zmiany: 
Jednostki sektora finansów publicznych
Dz.	921, R.	92109 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 25.600 złotych

Dz.	926, R.	92605 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 
- kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 15.000 złotych
- udziela się dotacji celowej w kwocie – 9.500 złotych

§ 4

W załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie
 Nr XLVII/271/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok „Wykaz zadań 
w zakresie inwestycji  w 2010 roku z podziałem na kontynuowane i noworozpoczynane” – 
Zadania nowe
dodaje się:

Lp. 17, Dz. 750, R. 75023
Treść: zakup i montaż centrali telefonicznej
Przewidywany koszt inwestycji:   -  9.000 złotych
Nakłady w 2010 roku: -  9.000 złotych
Źródła finansowania: Budżet Gminy - 9.000 złotych
			inne źródła    -      x
Termin zakończenia:      2010 rok

Lp.18, Dz. 754, R.75412
Treść: zakup pomp szlamowych
Przewidywany koszt inwestycji: 20.000 złotych
Nakłady w 2010 roku: - 20.000 złotych
Źródła finansowania: Budżet Gminy – 20.000 złotych
	inne źródła    -  	x
Termin zakończenia: 	2010 rok

Lp. 19, Dz. 926, R. 92605
Treść: zakup kosiarki samojezdnej dla OSiR
Przewidywany koszt inwestycji:   -  9.500 złotych
Nakłady w 2010 roku: -  9.500 złotych
Źródła finansowania: Budżet Gminy - 9.500 złotych
			inne źródła    -      x
Termin zakończenia:      2010 rok

§ 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 Korfantowie


Przewodniczący
Jan Oleksów




