Uchwała Nr III/14/2010
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 29 grudnia 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 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. 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, zm. 2010r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, 
poz. 620) 
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 62.000,00 złotych w:

Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 62.000,00 złotych,
R. 80104 – Przedszkola o kwotę 62.000,00 złotych,
§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę 62.000,00 złotych.

§ 2

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 62.000,00 złotych w:

Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 62.000,00 złotych,
R. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 62.000,00 złotych,
§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę 62.000,00 złotych.

§ 3

Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 300.121,00 złotych w:

Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 15.000,00 złotych,
R. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 15.000,00 złotych,
Wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 złotych, z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 15.000,00 złotych,

Dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 5.000,00 złotych,
R. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 5.000,00 złotych,
Wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 złotych, z tego:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 złotych, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.000,00 złotych,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 
31.200,00 złotych,
R. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 31.200,00 złotych,
Wydatki majątkowe o kwotę 31.200,00 złotych, z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 31.200,00 złotych, w tym:
udział środków z Unii Europejskiej i środków zagranicznych o kwotę 23.000,00 złotych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 224.929,00 złotych,
R. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 224.929,00 złotych,
Wydatki majątkowe o kwotę 224.929,00 złotych, z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 224.929,00 złotych, w tym:
udział środków z Unii Europejskiej i środków zagranicznych o kwotę 189.429,00 złotych,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 23.992,00 złotych,
R. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 14.621,00 złotych,
Wydatki bieżące o kwotę 14.621,00 złotych, z tego:
dotacje na zadania bieżące o kwotę 14.621,00 złotych,

R. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 9.371,00 złotych,
Wydatki majątkowe o kwotę 9.371,00 złotych, z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 9.371,00 złotych.

§ 4

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 50.121,00 złotych w:

Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 12.000,00 złotych,
R. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 12.000,00 złotych,
Wydatki majątkowe o kwotę 12.000,00 złotych, z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 12.000,00 złotych,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.000,00 złotych,
R. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.000,00 złotych,
Wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 złotych, z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.000,00 złotych,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 
8.000,00 złotych,
R. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 8.000,00 złotych,
Wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 złotych, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.000,00 złotych, w tym:
  wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 6.000,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 złotych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 10.500,00 złotych,
R. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 10.500,00 złotych,
Wydatki bieżące o kwotę 10.500,00 złotych, z tego:
Wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 złotych, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.000,00 złotych, w tym:
  wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 6.000,00 złotych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 
o kwotę 4.500,00 złotych,

Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.000,00 złotych,
R. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 3.000,00 złotych,
Wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 złotych, z tego:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 złotych, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.000,00 złotych,

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 14.621,00 złotych,
R. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 14.621,00 złotych,
Wydatki bieżące o kwotę 14.621,00 złotych, z tego:
dotacje na zadania bieżące o kwotę 14.621,00 złotych,

§ 5

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę  250.000,00  złotych
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 250.000,00 złotych

§ 6

W załączniku Nr 3 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. 1, kwotę 1.010.000,00 złotych zastępuje się kwotą 980.000,00 złotych,
 kwotę 684.679,00 złotych zastępuje się kwotą 677.679,00 złotych, 
 kwotę 325.321,00 złotych zastępuje się kwotą 302.321,00 złotych,

Lp.2, kwotę 1.524.100,00 złotych zastępuje się kwotą 1.493.100,00 złotych,
kwotę 182.800,00 złotych zastępuje się kwotą 151.800,00 złotych,

Zadania nowe:
Lp. 1, kwotę 758.169,00 złotych zastępuje się kwotą 770.169,00 złotych,
 kwotę 450.500,00 złotych zastępuje się kwotą 462.500,00 złotych,

Lp. 3, kwotę 17.000,00 złotych zastępuje się kwotą 19.000,00 złotych,

Lp. 5, kwotę 1.074.700,00 złotych zastępuje się kwotą 754.700,00 złotych,

Lp. 9, skreśla się,

Lp. 21, skreśla się,

Lp. 23, kwotę 300.000,00 złotych zastępuje się kwotą 298.800,00 złotych,
   kwotę 15.000,00 złotych zastępuje się kwotą 13.800,00 złotych,

Lp. 24, skreśla się,

§ 7

W załączniku Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XLVII/271/09 z dnia 
30 grudnia 2009 roku – „Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów w 2010 roku” wprowadza się zmiany:
Lp. 1, kwotę 6.434.620,74 złotych zastępuje się kwotą 6.184.620,74 złotych.

§ 8

W załączniku Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XLVII/271/09 z dnia 
30 grudnia 2009 roku – „Dotacje udzielone w 2010 roku” wprowadza się zmiany:
Jednostki sektora finansów publicznych:
Dz. 921 R. 92105 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, kwotę dotacji podmiotowej zmniejsza się o 14.621,00 złotych,
Dz. 926 R. 92605 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 14.621,00 złotych.

§ 9

W załączniku Nr 8 Uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XLVII/271/09 z dnia 
30 grudnia 2009 roku – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku  2010” wprowadza się zmiany:
Sołectwo Ścinawa Nyska
Dz. 921 R. 92105 zastępuje się: Dz. 926 R. 92605.

§ 10

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. 10, kolumna 5, kwotę 1.524.100,00 złotych zastępuje się kwotą 1.493.100,00 złotych,
 kolumna 7, kwotę 182.800,00 złotych zastępuje się kwotą 151.800,00 złotych,

Lp. 17, kolumna 5, kwotę 300.000,00 złotych zastępuje się kwotą 298.800,00 złotych,
 kolumna 7, kwotę 15.000,00 złotych zastępuje się kwotą 13.800,00 złotych,

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
	Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Korfantowie.
Przewodniczący
                                                                                /-/ Kazimierz Didyk



