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Uchwała Nr LVI/326/2010
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 25 sierpnia 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) 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 się przychody budżetu o kwotę 47.729,12 złotych:
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 47.729,12 złotych.

§ 2

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 42.980,88 złotych w:

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.554,00 złotych,
R. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.554,00 złotych,
§ 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 1.554,00 złotych,

Dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 12.426,00 złotych,
R. 75023 – Urzędy gmin o kwotę 12.426,00 złotych,
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.410,00 złotych,
§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości o kwotę 2.016,00 złotych,


Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 
18.000,00 złotych,
R. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 18.000,00 złotych,
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 18.000,00 złotych,

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 
z ich poborem o kwotę 6.922,00 złotych,
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 2.700,00 złotych,
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2.700,00 złotych,

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 i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 4.222,00 złotych,
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 4.222,00 złotych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.078,88 złotych,
R. 80104 – Przedszkola o kwotę 300,00 złotych,
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 300,00 złotych,

R. 80110 – Gimnazja o kwotę 3.778,88 złotych,
§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę 2.000,00 złotych,
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.778,88 złotych,

§ 3

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 90.710,00 złotych w:

Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 25.000,00 złotych,
R. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 25.000,00 złotych,
Wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 złotych, z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 25.000,00 złotych,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8.000,00 złotych,
R. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8.000,00 złotych,
Wydatki majątkowe o kwotę 8.000,00 złotych, z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 8.000,00 złotych,

Dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 10.410,00 złotych,
R. 75023 – Urzędy gmin o kwotę 10.410,00 złotych,
Wydatki bieżące o kwotę 10.410,00 złotych, z tego:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.410,00 złotych, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.410,00 złotych,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 
38.000,00 złotych,
R. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 38.000,00 złotych,
Wydatki majątkowe o kwotę 38.000 złotych, z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 38.000,00 złotych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 300,00 złotych,
R. 80104 – Przedszkola o kwotę 300,00 złotych,
Wydatki bieżące o kwotę 300,00 złotych, z tego:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 300 złotych, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 300 złotych,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 9.000,00 złotych,
R. 92116 – Biblioteki o kwotę 9.000,00 złotych, z tego:
Wydatki majątkowe o kwotę 9.000,00 złotych, z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 9.000,00 złotych.

§ 4

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 nowe
Lp. 1, kwotę 850.000,00 złotych zastępuje się kwotą 875.000,00 złotych,
	kwotę 425.500,00 złotych zastępuje się kwotą 450.500,00 złotych,
Lp. 3, kwotę 8.000,00 złotych zastępuje się kwotą 16.000,00 złotych.

Wprowadza się nowe zadanie:
Lp. 20 
Dz. 754 R 75412 Treść: Zakup samochodu pożarniczego
- Przewidywany koszt inwestycji: 38.000,00 złotych,
- Nakłady w 2010r. – 38.000,00 złotych,
- Źródła finansowania: - budżet gminy – 38.000,00 złotych,
			       - inne - 			X,
- Termin zakończenia – 2010r.

Zadania kontynuowane
Lp. 2, kwotę 1.522.085,00 złotych zastępuje się kwotą 1.524.100,00 złotych,
	kwotę 36.329,00 złotych zastępuje się kwotą 182.800,00 złotych,
	kolumna 9 otrzymuje brzmienie: „2012”,
Lp. 6, kolumna 4 otrzymuje brzmienie: „Zabytkowa Remiza OSP w Korfantowie. Centrum Czytelniczo – Informacyjne”
	kwotę 21.000,00 złotych zastępuje się kwotą 30.000,00 złotych.

§ 5

W załączniku Nr 11 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. 6, kolumna 4, otrzymuje brzmienie „Zabytkowa Remiza OSP w Korfantowie. Centrum Czytelniczo – Informacyjne”,
	kolumna 5, kwotę 1.000.000,00 złotych zastępuje się kwotą 
                   1.334.000,00 złotych,
	kolumna 6, 2011-2012 zastępuje się 2010-2012,
	kolumna 7, kwotę 21.000,00 złotych zastępuje się kwotą 30.000,00 złotych,
	kolumna 9, kwotę 179.000,00 złotych zastępuje się kwotą 
                   249.500,00 złotych,
	kolumna 10, 12, kwoty 300.000,00 złotych skreśla się,
	kolumna 11, kwotę 200.000,00 złotych zastępuje się kwotą 
                     1.054.500,00 złotych
Lp. 10, kolumna 7, kwotę 32.800,00 złotych zastępuje się kwotą 182.800,00 złotych.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 7

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


Przewodniczący
Jan Oleksów

