
UCHWAŁA NR XLV/210/10  

RADY GMINY OLEŚNICA  

z dnia 26 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1-5 i 212 ust.1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.  

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, 

niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 4. Budżet gminy na rok 2010 po zmianach: 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy wynikają z innej realizacji budżetu 

niż przewidziano i przedstawiają się jak poniżej: Na łączną kwotę per saldem 96.130,00 zł 

zwiększającą dochody gminy wpływ miały zmiany w działach: Dz. 756 - Dochody od osób 

prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem - o kwotę 96.130,00zł zwiększa się dochody budżetu 

z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Na łączną kwotę per saldem 

96.130,00 zł zwiększającą wydatki gminy wpływ miały zmiany w działach: Dz. 020 – Leśnictwo -

o kwotę 609,00zł zwiększa się plan wydatków z tytułu podatku leśnego. Dz.600 – Transport 

i łączność - o kwotę 4.000,00zł zwiększa się planowane wydatki z tytułu kar i odszkodowań 

wypłacanych na rzecz osób fizycznych. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 

95.521,00zł zwiększa się planowane wydatki budżetu z tytułu podatku od nieruchomości; - 

o kwotę 4.000,00zł zmniejsza się planowane wydatki z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych 

na rzecz osób fizycznych. Dz. 750 – Administracja publiczna - o kwotę 1.000,00zł zmniejsza się 

planowane wydatki budżetu z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników 

samorządowych; - o kwotę 500,00zł zmniejsza się planowane wydatki budżetu dotyczące 

zakupu usług pozostałych; - dokonuje się przesunięć wydatków w ramach rozdziału 75075 – 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa - o kwotę 1.000,00zł zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu 

zakupu energii, tj. dostawy wody wykorzystywanej na cele przeciwpożarowe. Dz. 801 – Oświata

i wychowanie - o kwotę 500,00zł zwiększa się plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych 

na rzecz szkoły artystycznej zgodnie z art. 79 ust. 1c ustawy o systemie oświaty; - dokonuje się 

przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodującymi zwiększenia wydatków. Zmian dokonano 

na wniosek dyrektora SP w Smolnej i dyrektora SP w Sokołowicach. Dz. 851 – Ochrona 

zdrowia - o kwotę 400,00zł zmniejsza się plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych. 

Dz. 852 – Pomoc społeczna - o kwotę 400,00zł zwiększa się plan wydatków budżetu z tytułu 

wynagrodzeń bezosobowych; - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami nie 

powodującymi zwiększenia wydatków. Zmian dokonano na wniosek dyrektora GOPS 

w Oleśnicy. Ponadto dokonano zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł 

zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3. Zmian dokonano 

z związku z wnioskiem dyrektora GOPS w Oleśnicy. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki 

należy uznać decyzję podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy oraz innych zmian za 

uzasadnioną.  

1) dochody 29.422.100,38zł;

2) wydatki 36.869.497,38zł;

3) deficyt budżetu 7.447.397,00zł.

Przewodniczacy Rady 

 

Aleksandra Sieruga 

 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLV/210/10

Rady Gminy Oleśnica 

z dnia 26 stycznia 2010 r. 

Zalacznik1.pdf

 

Zmiany planu dochodów budżetu na 2010 rok. 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLV/210/10

Rady Gminy Oleśnica 

z dnia 26 stycznia 2010 r. 

Zalacznik2.pdf

 

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2010 rok. 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLV/210/10

Rady Gminy Oleśnica 

z dnia 26 stycznia 2010 r. 

Zalacznik3.pdf

 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej oraz pochadzących ze źródeł zagranicznych. 
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UCHWAŁA NR XLV/210/10  

RADY GMINY OLEŚNICA  

z dnia 26 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1-5 i 212 ust.1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.  

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, 

niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 4. Budżet gminy na rok 2010 po zmianach: 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy wynikają z innej realizacji budżetu 

niż przewidziano i przedstawiają się jak poniżej: Na łączną kwotę per saldem 96.130,00 zł 

zwiększającą dochody gminy wpływ miały zmiany w działach: Dz. 756 - Dochody od osób 

prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem - o kwotę 96.130,00zł zwiększa się dochody budżetu 

z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Na łączną kwotę per saldem 

96.130,00 zł zwiększającą wydatki gminy wpływ miały zmiany w działach: Dz. 020 – Leśnictwo -

o kwotę 609,00zł zwiększa się plan wydatków z tytułu podatku leśnego. Dz.600 – Transport 

i łączność - o kwotę 4.000,00zł zwiększa się planowane wydatki z tytułu kar i odszkodowań 

wypłacanych na rzecz osób fizycznych. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 

95.521,00zł zwiększa się planowane wydatki budżetu z tytułu podatku od nieruchomości; - 

o kwotę 4.000,00zł zmniejsza się planowane wydatki z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych 

na rzecz osób fizycznych. Dz. 750 – Administracja publiczna - o kwotę 1.000,00zł zmniejsza się 

planowane wydatki budżetu z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników 

samorządowych; - o kwotę 500,00zł zmniejsza się planowane wydatki budżetu dotyczące 

zakupu usług pozostałych; - dokonuje się przesunięć wydatków w ramach rozdziału 75075 – 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa - o kwotę 1.000,00zł zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu 

zakupu energii, tj. dostawy wody wykorzystywanej na cele przeciwpożarowe. Dz. 801 – Oświata

i wychowanie - o kwotę 500,00zł zwiększa się plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych 

na rzecz szkoły artystycznej zgodnie z art. 79 ust. 1c ustawy o systemie oświaty; - dokonuje się 

przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodującymi zwiększenia wydatków. Zmian dokonano 

na wniosek dyrektora SP w Smolnej i dyrektora SP w Sokołowicach. Dz. 851 – Ochrona 

zdrowia - o kwotę 400,00zł zmniejsza się plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych. 

Dz. 852 – Pomoc społeczna - o kwotę 400,00zł zwiększa się plan wydatków budżetu z tytułu 

wynagrodzeń bezosobowych; - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami nie 

powodującymi zwiększenia wydatków. Zmian dokonano na wniosek dyrektora GOPS 

w Oleśnicy. Ponadto dokonano zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł 

zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3. Zmian dokonano 

z związku z wnioskiem dyrektora GOPS w Oleśnicy. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki 

należy uznać decyzję podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy oraz innych zmian za 

uzasadnioną.  

1) dochody 29.422.100,38zł;

2) wydatki 36.869.497,38zł;

3) deficyt budżetu 7.447.397,00zł.

Przewodniczacy Rady 

 

Aleksandra Sieruga 

 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLV/210/10

Rady Gminy Oleśnica 
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następuje: 

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.  

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków 
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niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 4. Budżet gminy na rok 2010 po zmianach: 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy wynikają z innej realizacji budżetu 

niż przewidziano i przedstawiają się jak poniżej: Na łączną kwotę per saldem 96.130,00 zł 

zwiększającą dochody gminy wpływ miały zmiany w działach: Dz. 756 - Dochody od osób 

prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem - o kwotę 96.130,00zł zwiększa się dochody budżetu 

z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Na łączną kwotę per saldem 

96.130,00 zł zwiększającą wydatki gminy wpływ miały zmiany w działach: Dz. 020 – Leśnictwo -

o kwotę 609,00zł zwiększa się plan wydatków z tytułu podatku leśnego. Dz.600 – Transport 

i łączność - o kwotę 4.000,00zł zwiększa się planowane wydatki z tytułu kar i odszkodowań 

wypłacanych na rzecz osób fizycznych. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 

95.521,00zł zwiększa się planowane wydatki budżetu z tytułu podatku od nieruchomości; - 

o kwotę 4.000,00zł zmniejsza się planowane wydatki z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych 

na rzecz osób fizycznych. Dz. 750 – Administracja publiczna - o kwotę 1.000,00zł zmniejsza się 

planowane wydatki budżetu z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników 

samorządowych; - o kwotę 500,00zł zmniejsza się planowane wydatki budżetu dotyczące 

zakupu usług pozostałych; - dokonuje się przesunięć wydatków w ramach rozdziału 75075 – 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa - o kwotę 1.000,00zł zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu 

zakupu energii, tj. dostawy wody wykorzystywanej na cele przeciwpożarowe. Dz. 801 – Oświata

i wychowanie - o kwotę 500,00zł zwiększa się plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych 

na rzecz szkoły artystycznej zgodnie z art. 79 ust. 1c ustawy o systemie oświaty; - dokonuje się 

przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodującymi zwiększenia wydatków. Zmian dokonano 

na wniosek dyrektora SP w Smolnej i dyrektora SP w Sokołowicach. Dz. 851 – Ochrona 

zdrowia - o kwotę 400,00zł zmniejsza się plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych. 

Dz. 852 – Pomoc społeczna - o kwotę 400,00zł zwiększa się plan wydatków budżetu z tytułu 

wynagrodzeń bezosobowych; - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami nie 

powodującymi zwiększenia wydatków. Zmian dokonano na wniosek dyrektora GOPS 

w Oleśnicy. Ponadto dokonano zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł 

zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3. Zmian dokonano 

z związku z wnioskiem dyrektora GOPS w Oleśnicy. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki 

należy uznać decyzję podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy oraz innych zmian za 

uzasadnioną.  

1) dochody 29.422.100,38zł;

2) wydatki 36.869.497,38zł;

3) deficyt budżetu 7.447.397,00zł.
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