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UCHWAŁA NR XVII/81/2011
RADY GMINY KOZŁÓW

Data: 2012-01-17

z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn . zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy w Kozłowie uchwala co
następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 7 000,00zł,
a) w tym dochody bieżące o kwotę 7 000,00 zł,

Dz.

Rozdz.

801
80101

Wyszczególnienie

Kwota zmian
zwiększenie

zmniejszenia

Oświata i wychowanie

7 000,00

Szkoły podstawowe

7 000,00

w tym : dochody bieżące

7 000,00

w tym: wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

7 000,00

Razem

7 000,00

w tym dochody bieżące

7 000,00

§ 2.
1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 191 737,00 zł
a) w tym wydatki bieżące o kwotę 97 641,00 zł
b) w tym wydatki majątkowe: 94 096,00 zł
2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 184 737,00 zł
a) w tym wydatki bieżące o kwotę 148 784,00 zł
b) a) w tym wydatki majątkowe: 35 953,00zł
- jak poniżej:
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie
010
01095

Kwota zmian
Zwiększenia zmniejszenia

Rolnictwo i łowiectwo

24 953,00

pozostała działalność

24 953,00

(b) wydatki majatkowe:

24 953,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

24 953,00
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400
40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

6 300,00

dostarczenie wody

6 300,00

w tym: (a) wydatki bieżące

6 300,00

w tym:(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

6 300,00

w tym:(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

6 300,00

Transport i łączność

600
60016

60017

3 831,00

Drogi publiczne gminne

-

3 000,00

w tym: (a) wydatki bieżące

-

3 000,00

w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

-

3 000,00

w tym (1.2.) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych

-

3 000,00

Drogi wewnętrzne

831,00

(b) wydatki majątkowe

831,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
700
70005

710
71004

750
75023

831,00

Gospodarka mieszkaniowa

3 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 000,00

w tym:(a) wydatki bieżące

3 000,00

w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

3 000,00

w tym (1.2.) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych

3 000,00

Działalność usługowa

2 030,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

2 030,00

w tym: (a) wydatki bieżące

2 030,00

w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 030,00

w tym (1.2.) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych

2 030,00

Administracja publiczna

124 500,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

124 500,00

w tym: (a) wydatki bieżące

116 500,00

w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

116 500,00

w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

114 600,00

(1.2.) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych

1 900,00

(b) wydatki majątkowe

8 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
754
75412

757
75702

1 199,00]

Ochotnicze straże pożarne

1 199,00]

w tym: (a)wydatki bieżące

1 199,00

w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 199,00

w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych

1 199,00

Obsługa długu

72 475,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego

72 475,00

w tym: (a) wydatki bieżące

72 475,00

w tym: (6) obsługa długu
Oświata i wychowanie

801
80101

80110

852
85214

8 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

72 475,00
101 763,00

Szkoły podstawowe

94 096,00

w tym: (b) wydatki majątkowe

94 096,00

w tym: inwestycje Budowa Szkoły Podstawowej

94 096,00

Gimnazja

7 667,00

w tym (a) wydatki bieżące

7 667,00

w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

7 667,00

w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych

7 667,00

Pomoc społeczna

23 756,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

10 000,00

w tym (a) wydatki bieżące

10 000,00
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w tym: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
85219

10 000,00

Ośrodki pomocy społecznej

7 557,00

w tym (a) wydatki bieżące

7 557,00

w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

7 057,00

w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4 900,00

(1.2.) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych

2 157,00

w tym: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
85228

500,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

6 199,00

w tym (a) wydatki bieżące

6 199,00

w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

6 199,00

w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

6 000,00

(1.2.) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych
921
92109

92116

926
92601

199,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 000,00

w tym (a) wydatki bieżące

3 000,00

w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

3 000,00

Biblioteki

4 000,00

w tym (a) wydatki bieżące

4 000,00

w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

4 000,00

Kultura fizyczna

5 667,00

Obiekty sportowe

5 667,00

w tym (a) wydatki bieżące

2 667,00

w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 667,00

w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych

2 667,00

w tym: (b) wydatki majątkowe

3 000,00

w tym: inwestycje

3 000,00

Razem:

191 737,00

184 737,00

wydatki bieżące

97 641,00

148 784,00

wydatki majątkowe

94 096,00

35 953,00

w tym:

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy na 2011 rok - jak poniżej:
L.p.

Treść

Kwota

1.

Planowane dochody

15 391 813,91

2.

Planowane wydatki

17 468 296,87

3.

Wynik (1-2) deficyt

2 076 482,96

4.

Przychody budżetu

4 585 636,96

z czego:
- kredyty i pożyczki
- wolne środki
5

Rozchody budżetu

4 252 039,96
333 597,00
2 509 154,00

z czego:
- spłaty rat kredytów i pożyczek

2 509 154,00

§ 4. Wskutek zmian określonych w § 2 dotyczącym kwot dotacji udzielanych w 2011 roku, zwiększa się
planowane w uchwale budżetowej dotacje jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek
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Załącznik
do Uchwały Nr XVII/81/2011
Rady Gminy Kozłów
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Dział Rozdział Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa

754

7512

80146

dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

800,00

Ochotnicze straże pożarne

800,00
dotacja celowa

801

dla jednostek
sektora finansów
publicznych

800,00

Oświata i wychowanie

90,00

Dokształcanie i doskonalenie
zawodowe nauczycieli

90,00
dotacja celowa na pomoc finansową dla 90,00
jednostki samorządu terytorialnego
w zakresie realizacji zadań bieżących

851
85154

Ochrona zdrowia

3 600,00

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

3 600,00
dotacja celowa na pomoc finansową dla 3 600,00
jednostki samorządu terytorialnego
w zakresie realizacji zadań bieżących

921
92109

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

341 000,00

Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

179 000,00
dotacja podmiotowa

92116

Biblioteki

179 000,00
162 000,00

dotacja podmiotowa

162 000,00

Razem

345 490,00

Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek

