
UCHWAŁA NR XXXV/297/2010  

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  

z dnia 23 marca 2010 r.  

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2010 

 

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt.4 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity :

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 220, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r., Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej

w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2010. 

RADA MIEJSKA w Pszowie uchwala, co nastepuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta

Pszów na rok 2010, dokonuje się następujących zmian: 

§ 2.  W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej pn: " Budżet 2010 w ujęciu zadaniowym " , dokonuje się następujących

zmian : 

§ 3. W uchwale Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów

na rok 2010, dokonuje się nastepujących zmian: 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Pszów  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

1) zwiększa się  dochody budżetu Miasta Pszów o kwotę  72.104 zł jako per saldo dokonanych zmian w zakresie

dochodów bieżących, co łącznie daje plan dochodów w wysokości 29.900.235 zł  stanowiące tabelę  nr 1 pn.: "Plan

dochodów Miasta Pszów na rok 2010", na podstawie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) zwiększa sie wydatki budżetu Miasta Pszów na łączną  kwotę 72.104 zł jako per saldo dokonanych zmian z czego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52.104 zł,  wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000 zł,  co łącznie daje

plan wydatków w wysokości 32.838.853 zł, które stanowią tabele nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2010";

na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) w  z ałączniku nr 1 pn.: "Dochody dotacyjne według źródeł  pochodzenia na rok 2010" dokonuje się  następującej

zmiany: 

a) w części dotyczącej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010) 

- dział 852, rozdz. 85213, kwotę 6.900 zł (w zakresie dochodów i wydatków) zastępuje się kwotą 5.776 zł;

b) w części dotyczącej zadań własnych bieżących realizowanych z dotacji celowej ( § 2030 ) 

- dział  852, rozdz. 85295, kwotę 158.000 zł ( w zakresie dochodów i wydatków ) zastępuje się kwotą  99.620

zł;

4) w załączniku nr 5 pn.: " Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji

celowej w 2010 r., w dziale 600, rozdz. 60014 dokonuje się następujących zmian: 

a) skreśla się zadanie nr 1 w brzmieniu: " 1. przebudowa odwodnienia w ul. Traugutta na wartość 80.000 zł " ,

b) wprowadza się  nowe zadanie nr 1 o brzmieniu: " 1. budowa chodnika wraz z kanalizacją  deszczową  przy ul.

Paderewskiego na wartość 100.000 zł " , 

c) wprowadza się nowe zadanie nr 2 o brzmieniu: " 2. remont chodnika przy ul. Bohaterów Westerplatte na wartość

30.000 zł "; stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały ; 

5) w załączniku nr 10 pn.: " Zakres rzeczowy i finansowy planowanych remontów i inwestycji do wykonania w 2010 r. " ,

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian: 

a) w dziale 600, rozdz. 60014 :

- skreśla się zadanie nr 1 w brzmieniu: " 1) przebudowa odwodnienia w ul. Traugutta na wartość 80.000

zł " ,

- wprowadza się  nowe zadanie nr 1 o brzmieniu: " 1) budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową

przy ul. Paderewskiego na wartość 100.000 zł ,

- wprowadza się  nowe zadanie nr 2 o brzmieniu: " 2) remont chodnika przy ul.  Bohaterów

I Westerplatte na wartość 30.000 zł " ;

b) w dziale 801, rozdz. 80104 zadanie nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- "  1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wykonanie Studium Wykonalności,

wykonanie nowej kanalizacji wewnętrznej i nowej instalacji zimnej wody na wartość 400.000 zł "

a) w dziale 750, rozdz. 75095 zadanie nr 1 otrzymuje nowe brzmienie: " 1. Realizacja zadania " Sprawny

samorząd " - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe " ,

b) wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w powyższym załączniku.

1) tabela nr 2 pn.: " PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2010 " otrzymuje nowe brzmienie stanowiące

załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 

2) załącznik nr 1 pn.: " DOCHODY DOTACYJNE według  źródeł  pochodzenia na rok 2010 " otrzymuje nowe

brzmienie stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik nr 8 pn.: " WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁE M  ŚRODKÓW

POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010 " , otrzymuje nowe brzmienie stanowiące załącznik

nr 7 do niniejszej uchwały 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik1.xls

 

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych w 2010 roku 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik2.xls

 

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w 2010 roku 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik3.xls

 

POMOC FINANSOWA udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w 2010 

roku 

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik4.xls

 

ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI do wykonania w 2010 roku 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik5.xls

 

PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2010 

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik6.xls

 

DOCHODY DOTACYJNE Według źródeł pochodzenia na rok 2010 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik7.xls

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH 

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ 

BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Pszowie  

 

Weronika Lach-Witych 
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UCHWAŁA NR XXXV/297/2010  

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  

z dnia 23 marca 2010 r.  

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2010 

 

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt.4 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity :

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 220, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r., Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej

w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2010. 

RADA MIEJSKA w Pszowie uchwala, co nastepuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta

Pszów na rok 2010, dokonuje się następujących zmian: 

§ 2.  W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej pn: " Budżet 2010 w ujęciu zadaniowym " , dokonuje się następujących

zmian : 

§ 3. W uchwale Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów

na rok 2010, dokonuje się nastepujących zmian: 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Pszów  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

1) zwiększa się  dochody budżetu Miasta Pszów o kwotę  72.104 zł jako per saldo dokonanych zmian w zakresie

dochodów bieżących, co łącznie daje plan dochodów w wysokości 29.900.235 zł  stanowiące tabelę  nr 1 pn.: "Plan

dochodów Miasta Pszów na rok 2010", na podstawie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) zwiększa sie wydatki budżetu Miasta Pszów na łączną  kwotę 72.104 zł jako per saldo dokonanych zmian z czego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52.104 zł,  wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000 zł,  co łącznie daje

plan wydatków w wysokości 32.838.853 zł, które stanowią tabele nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2010";

na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) w  z ałączniku nr 1 pn.: "Dochody dotacyjne według źródeł  pochodzenia na rok 2010" dokonuje się  następującej

zmiany: 

a) w części dotyczącej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010) 

- dział 852, rozdz. 85213, kwotę 6.900 zł (w zakresie dochodów i wydatków) zastępuje się kwotą 5.776 zł;

b) w części dotyczącej zadań własnych bieżących realizowanych z dotacji celowej ( § 2030 ) 

- dział  852, rozdz. 85295, kwotę 158.000 zł ( w zakresie dochodów i wydatków ) zastępuje się kwotą  99.620

zł;

4) w załączniku nr 5 pn.: " Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji

celowej w 2010 r., w dziale 600, rozdz. 60014 dokonuje się następujących zmian: 

a) skreśla się zadanie nr 1 w brzmieniu: " 1. przebudowa odwodnienia w ul. Traugutta na wartość 80.000 zł " ,

b) wprowadza się  nowe zadanie nr 1 o brzmieniu: " 1. budowa chodnika wraz z kanalizacją  deszczową  przy ul.

Paderewskiego na wartość 100.000 zł " , 

c) wprowadza się nowe zadanie nr 2 o brzmieniu: " 2. remont chodnika przy ul. Bohaterów Westerplatte na wartość

30.000 zł "; stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały ; 

5) w załączniku nr 10 pn.: " Zakres rzeczowy i finansowy planowanych remontów i inwestycji do wykonania w 2010 r. " ,

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian: 

a) w dziale 600, rozdz. 60014 :

- skreśla się zadanie nr 1 w brzmieniu: " 1) przebudowa odwodnienia w ul. Traugutta na wartość 80.000

zł " ,

- wprowadza się  nowe zadanie nr 1 o brzmieniu: " 1) budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową

przy ul. Paderewskiego na wartość 100.000 zł ,

- wprowadza się  nowe zadanie nr 2 o brzmieniu: " 2) remont chodnika przy ul.  Bohaterów

I Westerplatte na wartość 30.000 zł " ;

b) w dziale 801, rozdz. 80104 zadanie nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- "  1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wykonanie Studium Wykonalności,

wykonanie nowej kanalizacji wewnętrznej i nowej instalacji zimnej wody na wartość 400.000 zł "

a) w dziale 750, rozdz. 75095 zadanie nr 1 otrzymuje nowe brzmienie: " 1. Realizacja zadania " Sprawny

samorząd " - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe " ,

b) wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w powyższym załączniku.

1) tabela nr 2 pn.: " PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2010 " otrzymuje nowe brzmienie stanowiące

załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 

2) załącznik nr 1 pn.: " DOCHODY DOTACYJNE według  źródeł  pochodzenia na rok 2010 " otrzymuje nowe

brzmienie stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik nr 8 pn.: " WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁE M  ŚRODKÓW

POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010 " , otrzymuje nowe brzmienie stanowiące załącznik

nr 7 do niniejszej uchwały 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik1.xls

 

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych w 2010 roku 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik2.xls

 

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w 2010 roku 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik3.xls

 

POMOC FINANSOWA udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w 2010 

roku 

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik4.xls

 

ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI do wykonania w 2010 roku 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik5.xls

 

PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2010 

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik6.xls

 

DOCHODY DOTACYJNE Według źródeł pochodzenia na rok 2010 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik7.xls

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH 

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ 

BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Pszowie  

 

Weronika Lach-Witych 
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UCHWAŁA NR XXXV/297/2010  

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  

z dnia 23 marca 2010 r.  

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2010 

 

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt.4 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity :

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 220, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r., Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej

w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2010. 

RADA MIEJSKA w Pszowie uchwala, co nastepuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta

Pszów na rok 2010, dokonuje się następujących zmian: 

§ 2.  W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej pn: " Budżet 2010 w ujęciu zadaniowym " , dokonuje się następujących

zmian : 

§ 3. W uchwale Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów

na rok 2010, dokonuje się nastepujących zmian: 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Pszów  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

1) zwiększa się  dochody budżetu Miasta Pszów o kwotę  72.104 zł jako per saldo dokonanych zmian w zakresie

dochodów bieżących, co łącznie daje plan dochodów w wysokości 29.900.235 zł  stanowiące tabelę  nr 1 pn.: "Plan

dochodów Miasta Pszów na rok 2010", na podstawie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) zwiększa sie wydatki budżetu Miasta Pszów na łączną  kwotę 72.104 zł jako per saldo dokonanych zmian z czego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52.104 zł,  wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000 zł,  co łącznie daje

plan wydatków w wysokości 32.838.853 zł, które stanowią tabele nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2010";

na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) w  z ałączniku nr 1 pn.: "Dochody dotacyjne według źródeł  pochodzenia na rok 2010" dokonuje się  następującej

zmiany: 

a) w części dotyczącej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010) 

- dział 852, rozdz. 85213, kwotę 6.900 zł (w zakresie dochodów i wydatków) zastępuje się kwotą 5.776 zł;

b) w części dotyczącej zadań własnych bieżących realizowanych z dotacji celowej ( § 2030 ) 

- dział  852, rozdz. 85295, kwotę 158.000 zł ( w zakresie dochodów i wydatków ) zastępuje się kwotą  99.620

zł;

4) w załączniku nr 5 pn.: " Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji

celowej w 2010 r., w dziale 600, rozdz. 60014 dokonuje się następujących zmian: 

a) skreśla się zadanie nr 1 w brzmieniu: " 1. przebudowa odwodnienia w ul. Traugutta na wartość 80.000 zł " ,

b) wprowadza się  nowe zadanie nr 1 o brzmieniu: " 1. budowa chodnika wraz z kanalizacją  deszczową  przy ul.

Paderewskiego na wartość 100.000 zł " , 

c) wprowadza się nowe zadanie nr 2 o brzmieniu: " 2. remont chodnika przy ul. Bohaterów Westerplatte na wartość

30.000 zł "; stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały ; 

5) w załączniku nr 10 pn.: " Zakres rzeczowy i finansowy planowanych remontów i inwestycji do wykonania w 2010 r. " ,

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian: 

a) w dziale 600, rozdz. 60014 :

- skreśla się zadanie nr 1 w brzmieniu: " 1) przebudowa odwodnienia w ul. Traugutta na wartość 80.000

zł " ,

- wprowadza się  nowe zadanie nr 1 o brzmieniu: " 1) budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową

przy ul. Paderewskiego na wartość 100.000 zł ,

- wprowadza się  nowe zadanie nr 2 o brzmieniu: " 2) remont chodnika przy ul.  Bohaterów

I Westerplatte na wartość 30.000 zł " ;

b) w dziale 801, rozdz. 80104 zadanie nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- "  1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wykonanie Studium Wykonalności,

wykonanie nowej kanalizacji wewnętrznej i nowej instalacji zimnej wody na wartość 400.000 zł "

a) w dziale 750, rozdz. 75095 zadanie nr 1 otrzymuje nowe brzmienie: " 1. Realizacja zadania " Sprawny

samorząd " - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe " ,

b) wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w powyższym załączniku.

1) tabela nr 2 pn.: " PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2010 " otrzymuje nowe brzmienie stanowiące

załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 

2) załącznik nr 1 pn.: " DOCHODY DOTACYJNE według  źródeł  pochodzenia na rok 2010 " otrzymuje nowe

brzmienie stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik nr 8 pn.: " WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁE M  ŚRODKÓW

POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010 " , otrzymuje nowe brzmienie stanowiące załącznik

nr 7 do niniejszej uchwały 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik1.xls

 

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych w 2010 roku 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik2.xls

 

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w 2010 roku 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik3.xls

 

POMOC FINANSOWA udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w 2010 

roku 

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik4.xls

 

ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI do wykonania w 2010 roku 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik5.xls

 

PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2010 

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik6.xls

 

DOCHODY DOTACYJNE Według źródeł pochodzenia na rok 2010 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik7.xls

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH 

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ 

BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Pszowie  

 

Weronika Lach-Witych 
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UCHWAŁA NR XXXV/297/2010  

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  

z dnia 23 marca 2010 r.  

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2010 

 

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt.4 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity :

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 220, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r., Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej

w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2010. 

RADA MIEJSKA w Pszowie uchwala, co nastepuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta

Pszów na rok 2010, dokonuje się następujących zmian: 

§ 2.  W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej pn: " Budżet 2010 w ujęciu zadaniowym " , dokonuje się następujących

zmian : 

§ 3. W uchwale Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów

na rok 2010, dokonuje się nastepujących zmian: 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Pszów  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

1) zwiększa się  dochody budżetu Miasta Pszów o kwotę  72.104 zł jako per saldo dokonanych zmian w zakresie

dochodów bieżących, co łącznie daje plan dochodów w wysokości 29.900.235 zł  stanowiące tabelę  nr 1 pn.: "Plan

dochodów Miasta Pszów na rok 2010", na podstawie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) zwiększa sie wydatki budżetu Miasta Pszów na łączną  kwotę 72.104 zł jako per saldo dokonanych zmian z czego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52.104 zł,  wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000 zł,  co łącznie daje

plan wydatków w wysokości 32.838.853 zł, które stanowią tabele nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2010";

na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) w  z ałączniku nr 1 pn.: "Dochody dotacyjne według źródeł  pochodzenia na rok 2010" dokonuje się  następującej

zmiany: 

a) w części dotyczącej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010) 

- dział 852, rozdz. 85213, kwotę 6.900 zł (w zakresie dochodów i wydatków) zastępuje się kwotą 5.776 zł;

b) w części dotyczącej zadań własnych bieżących realizowanych z dotacji celowej ( § 2030 ) 

- dział  852, rozdz. 85295, kwotę 158.000 zł ( w zakresie dochodów i wydatków ) zastępuje się kwotą  99.620

zł;

4) w załączniku nr 5 pn.: " Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji

celowej w 2010 r., w dziale 600, rozdz. 60014 dokonuje się następujących zmian: 

a) skreśla się zadanie nr 1 w brzmieniu: " 1. przebudowa odwodnienia w ul. Traugutta na wartość 80.000 zł " ,

b) wprowadza się  nowe zadanie nr 1 o brzmieniu: " 1. budowa chodnika wraz z kanalizacją  deszczową  przy ul.

Paderewskiego na wartość 100.000 zł " , 

c) wprowadza się nowe zadanie nr 2 o brzmieniu: " 2. remont chodnika przy ul. Bohaterów Westerplatte na wartość

30.000 zł "; stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały ; 

5) w załączniku nr 10 pn.: " Zakres rzeczowy i finansowy planowanych remontów i inwestycji do wykonania w 2010 r. " ,

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian: 

a) w dziale 600, rozdz. 60014 :

- skreśla się zadanie nr 1 w brzmieniu: " 1) przebudowa odwodnienia w ul. Traugutta na wartość 80.000

zł " ,

- wprowadza się  nowe zadanie nr 1 o brzmieniu: " 1) budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową

przy ul. Paderewskiego na wartość 100.000 zł ,

- wprowadza się  nowe zadanie nr 2 o brzmieniu: " 2) remont chodnika przy ul.  Bohaterów

I Westerplatte na wartość 30.000 zł " ;

b) w dziale 801, rozdz. 80104 zadanie nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- "  1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wykonanie Studium Wykonalności,

wykonanie nowej kanalizacji wewnętrznej i nowej instalacji zimnej wody na wartość 400.000 zł "

a) w dziale 750, rozdz. 75095 zadanie nr 1 otrzymuje nowe brzmienie: " 1. Realizacja zadania " Sprawny

samorząd " - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe " ,

b) wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w powyższym załączniku.

1) tabela nr 2 pn.: " PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2010 " otrzymuje nowe brzmienie stanowiące

załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 

2) załącznik nr 1 pn.: " DOCHODY DOTACYJNE według  źródeł  pochodzenia na rok 2010 " otrzymuje nowe

brzmienie stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik nr 8 pn.: " WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁE M  ŚRODKÓW

POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010 " , otrzymuje nowe brzmienie stanowiące załącznik

nr 7 do niniejszej uchwały 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik1.xls

 

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych w 2010 roku 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik2.xls

 

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w 2010 roku 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik3.xls

 

POMOC FINANSOWA udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w 2010 

roku 

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik4.xls

 

ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI do wykonania w 2010 roku 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik5.xls

 

PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2010 

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik6.xls

 

DOCHODY DOTACYJNE Według źródeł pochodzenia na rok 2010 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik7.xls

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH 

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ 

BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Pszowie  

 

Weronika Lach-Witych 
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UCHWAŁA NR XXXV/297/2010  

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  

z dnia 23 marca 2010 r.  

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2010 

 

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt.4 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity :

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 220, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r., Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej

w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2010. 

RADA MIEJSKA w Pszowie uchwala, co nastepuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta

Pszów na rok 2010, dokonuje się następujących zmian: 

§ 2.  W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej pn: " Budżet 2010 w ujęciu zadaniowym " , dokonuje się następujących

zmian : 

§ 3. W uchwale Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów

na rok 2010, dokonuje się nastepujących zmian: 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Pszów  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

1) zwiększa się  dochody budżetu Miasta Pszów o kwotę  72.104 zł jako per saldo dokonanych zmian w zakresie

dochodów bieżących, co łącznie daje plan dochodów w wysokości 29.900.235 zł  stanowiące tabelę  nr 1 pn.: "Plan

dochodów Miasta Pszów na rok 2010", na podstawie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) zwiększa sie wydatki budżetu Miasta Pszów na łączną  kwotę 72.104 zł jako per saldo dokonanych zmian z czego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52.104 zł,  wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000 zł,  co łącznie daje

plan wydatków w wysokości 32.838.853 zł, które stanowią tabele nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2010";

na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) w  z ałączniku nr 1 pn.: "Dochody dotacyjne według źródeł  pochodzenia na rok 2010" dokonuje się  następującej

zmiany: 

a) w części dotyczącej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010) 

- dział 852, rozdz. 85213, kwotę 6.900 zł (w zakresie dochodów i wydatków) zastępuje się kwotą 5.776 zł;

b) w części dotyczącej zadań własnych bieżących realizowanych z dotacji celowej ( § 2030 ) 

- dział  852, rozdz. 85295, kwotę 158.000 zł ( w zakresie dochodów i wydatków ) zastępuje się kwotą  99.620

zł;

4) w załączniku nr 5 pn.: " Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji

celowej w 2010 r., w dziale 600, rozdz. 60014 dokonuje się następujących zmian: 

a) skreśla się zadanie nr 1 w brzmieniu: " 1. przebudowa odwodnienia w ul. Traugutta na wartość 80.000 zł " ,

b) wprowadza się  nowe zadanie nr 1 o brzmieniu: " 1. budowa chodnika wraz z kanalizacją  deszczową  przy ul.

Paderewskiego na wartość 100.000 zł " , 

c) wprowadza się nowe zadanie nr 2 o brzmieniu: " 2. remont chodnika przy ul. Bohaterów Westerplatte na wartość

30.000 zł "; stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały ; 

5) w załączniku nr 10 pn.: " Zakres rzeczowy i finansowy planowanych remontów i inwestycji do wykonania w 2010 r. " ,

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian: 

a) w dziale 600, rozdz. 60014 :

- skreśla się zadanie nr 1 w brzmieniu: " 1) przebudowa odwodnienia w ul. Traugutta na wartość 80.000

zł " ,

- wprowadza się  nowe zadanie nr 1 o brzmieniu: " 1) budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową

przy ul. Paderewskiego na wartość 100.000 zł ,

- wprowadza się  nowe zadanie nr 2 o brzmieniu: " 2) remont chodnika przy ul.  Bohaterów

I Westerplatte na wartość 30.000 zł " ;

b) w dziale 801, rozdz. 80104 zadanie nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- "  1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wykonanie Studium Wykonalności,

wykonanie nowej kanalizacji wewnętrznej i nowej instalacji zimnej wody na wartość 400.000 zł "

a) w dziale 750, rozdz. 75095 zadanie nr 1 otrzymuje nowe brzmienie: " 1. Realizacja zadania " Sprawny

samorząd " - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe " ,

b) wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w powyższym załączniku.

1) tabela nr 2 pn.: " PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2010 " otrzymuje nowe brzmienie stanowiące

załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 

2) załącznik nr 1 pn.: " DOCHODY DOTACYJNE według  źródeł  pochodzenia na rok 2010 " otrzymuje nowe

brzmienie stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik nr 8 pn.: " WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁE M  ŚRODKÓW

POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010 " , otrzymuje nowe brzmienie stanowiące załącznik

nr 7 do niniejszej uchwały 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik1.xls

 

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych w 2010 roku 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik2.xls

 

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w 2010 roku 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik3.xls

 

POMOC FINANSOWA udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w 2010 

roku 

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik4.xls

 

ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI do wykonania w 2010 roku 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik5.xls

 

PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2010 

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik6.xls

 

DOCHODY DOTACYJNE Według źródeł pochodzenia na rok 2010 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik7.xls

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH 

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ 

BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Pszowie  

 

Weronika Lach-Witych 
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UCHWAŁA NR XXXV/297/2010  

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  

z dnia 23 marca 2010 r.  

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2010 

 

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt.4 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity :

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 220, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r., Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej

w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2010. 

RADA MIEJSKA w Pszowie uchwala, co nastepuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta

Pszów na rok 2010, dokonuje się następujących zmian: 

§ 2.  W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej pn: " Budżet 2010 w ujęciu zadaniowym " , dokonuje się następujących

zmian : 

§ 3. W uchwale Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów

na rok 2010, dokonuje się nastepujących zmian: 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Pszów  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

1) zwiększa się  dochody budżetu Miasta Pszów o kwotę  72.104 zł jako per saldo dokonanych zmian w zakresie

dochodów bieżących, co łącznie daje plan dochodów w wysokości 29.900.235 zł  stanowiące tabelę  nr 1 pn.: "Plan

dochodów Miasta Pszów na rok 2010", na podstawie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) zwiększa sie wydatki budżetu Miasta Pszów na łączną  kwotę 72.104 zł jako per saldo dokonanych zmian z czego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52.104 zł,  wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000 zł,  co łącznie daje

plan wydatków w wysokości 32.838.853 zł, które stanowią tabele nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2010";

na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) w  z ałączniku nr 1 pn.: "Dochody dotacyjne według źródeł  pochodzenia na rok 2010" dokonuje się  następującej

zmiany: 

a) w części dotyczącej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010) 

- dział 852, rozdz. 85213, kwotę 6.900 zł (w zakresie dochodów i wydatków) zastępuje się kwotą 5.776 zł;

b) w części dotyczącej zadań własnych bieżących realizowanych z dotacji celowej ( § 2030 ) 

- dział  852, rozdz. 85295, kwotę 158.000 zł ( w zakresie dochodów i wydatków ) zastępuje się kwotą  99.620

zł;

4) w załączniku nr 5 pn.: " Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji

celowej w 2010 r., w dziale 600, rozdz. 60014 dokonuje się następujących zmian: 

a) skreśla się zadanie nr 1 w brzmieniu: " 1. przebudowa odwodnienia w ul. Traugutta na wartość 80.000 zł " ,

b) wprowadza się  nowe zadanie nr 1 o brzmieniu: " 1. budowa chodnika wraz z kanalizacją  deszczową  przy ul.

Paderewskiego na wartość 100.000 zł " , 

c) wprowadza się nowe zadanie nr 2 o brzmieniu: " 2. remont chodnika przy ul. Bohaterów Westerplatte na wartość

30.000 zł "; stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały ; 

5) w załączniku nr 10 pn.: " Zakres rzeczowy i finansowy planowanych remontów i inwestycji do wykonania w 2010 r. " ,

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian: 

a) w dziale 600, rozdz. 60014 :

- skreśla się zadanie nr 1 w brzmieniu: " 1) przebudowa odwodnienia w ul. Traugutta na wartość 80.000

zł " ,

- wprowadza się  nowe zadanie nr 1 o brzmieniu: " 1) budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową

przy ul. Paderewskiego na wartość 100.000 zł ,

- wprowadza się  nowe zadanie nr 2 o brzmieniu: " 2) remont chodnika przy ul.  Bohaterów

I Westerplatte na wartość 30.000 zł " ;

b) w dziale 801, rozdz. 80104 zadanie nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- "  1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wykonanie Studium Wykonalności,

wykonanie nowej kanalizacji wewnętrznej i nowej instalacji zimnej wody na wartość 400.000 zł "

a) w dziale 750, rozdz. 75095 zadanie nr 1 otrzymuje nowe brzmienie: " 1. Realizacja zadania " Sprawny

samorząd " - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe " ,

b) wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w powyższym załączniku.

1) tabela nr 2 pn.: " PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2010 " otrzymuje nowe brzmienie stanowiące

załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 

2) załącznik nr 1 pn.: " DOCHODY DOTACYJNE według  źródeł  pochodzenia na rok 2010 " otrzymuje nowe

brzmienie stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik nr 8 pn.: " WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁE M  ŚRODKÓW

POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010 " , otrzymuje nowe brzmienie stanowiące załącznik

nr 7 do niniejszej uchwały 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik1.xls

 

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych w 2010 roku 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik2.xls

 

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w 2010 roku 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik3.xls

 

POMOC FINANSOWA udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w 2010 

roku 

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik4.xls

 

ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI do wykonania w 2010 roku 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik5.xls

 

PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2010 

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik6.xls

 

DOCHODY DOTACYJNE Według źródeł pochodzenia na rok 2010 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik7.xls

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH 

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ 

BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Pszowie  

 

Weronika Lach-Witych 
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UCHWAŁA NR XXXV/297/2010  

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  

z dnia 23 marca 2010 r.  

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2010 

 

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt.4 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity :

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 220, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r., Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej

w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2010. 

RADA MIEJSKA w Pszowie uchwala, co nastepuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta

Pszów na rok 2010, dokonuje się następujących zmian: 

§ 2.  W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej pn: " Budżet 2010 w ujęciu zadaniowym " , dokonuje się następujących

zmian : 

§ 3. W uchwale Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów

na rok 2010, dokonuje się nastepujących zmian: 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Pszów  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

1) zwiększa się  dochody budżetu Miasta Pszów o kwotę  72.104 zł jako per saldo dokonanych zmian w zakresie

dochodów bieżących, co łącznie daje plan dochodów w wysokości 29.900.235 zł  stanowiące tabelę  nr 1 pn.: "Plan

dochodów Miasta Pszów na rok 2010", na podstawie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) zwiększa sie wydatki budżetu Miasta Pszów na łączną  kwotę 72.104 zł jako per saldo dokonanych zmian z czego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52.104 zł,  wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000 zł,  co łącznie daje

plan wydatków w wysokości 32.838.853 zł, które stanowią tabele nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2010";

na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) w  z ałączniku nr 1 pn.: "Dochody dotacyjne według źródeł  pochodzenia na rok 2010" dokonuje się  następującej

zmiany: 

a) w części dotyczącej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010) 

- dział 852, rozdz. 85213, kwotę 6.900 zł (w zakresie dochodów i wydatków) zastępuje się kwotą 5.776 zł;

b) w części dotyczącej zadań własnych bieżących realizowanych z dotacji celowej ( § 2030 ) 

- dział  852, rozdz. 85295, kwotę 158.000 zł ( w zakresie dochodów i wydatków ) zastępuje się kwotą  99.620

zł;

4) w załączniku nr 5 pn.: " Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji

celowej w 2010 r., w dziale 600, rozdz. 60014 dokonuje się następujących zmian: 

a) skreśla się zadanie nr 1 w brzmieniu: " 1. przebudowa odwodnienia w ul. Traugutta na wartość 80.000 zł " ,

b) wprowadza się  nowe zadanie nr 1 o brzmieniu: " 1. budowa chodnika wraz z kanalizacją  deszczową  przy ul.

Paderewskiego na wartość 100.000 zł " , 

c) wprowadza się nowe zadanie nr 2 o brzmieniu: " 2. remont chodnika przy ul. Bohaterów Westerplatte na wartość

30.000 zł "; stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały ; 

5) w załączniku nr 10 pn.: " Zakres rzeczowy i finansowy planowanych remontów i inwestycji do wykonania w 2010 r. " ,

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian: 

a) w dziale 600, rozdz. 60014 :

- skreśla się zadanie nr 1 w brzmieniu: " 1) przebudowa odwodnienia w ul. Traugutta na wartość 80.000

zł " ,

- wprowadza się  nowe zadanie nr 1 o brzmieniu: " 1) budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową

przy ul. Paderewskiego na wartość 100.000 zł ,

- wprowadza się  nowe zadanie nr 2 o brzmieniu: " 2) remont chodnika przy ul.  Bohaterów

I Westerplatte na wartość 30.000 zł " ;

b) w dziale 801, rozdz. 80104 zadanie nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- "  1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wykonanie Studium Wykonalności,

wykonanie nowej kanalizacji wewnętrznej i nowej instalacji zimnej wody na wartość 400.000 zł "

a) w dziale 750, rozdz. 75095 zadanie nr 1 otrzymuje nowe brzmienie: " 1. Realizacja zadania " Sprawny

samorząd " - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe " ,

b) wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w powyższym załączniku.

1) tabela nr 2 pn.: " PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2010 " otrzymuje nowe brzmienie stanowiące

załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 

2) załącznik nr 1 pn.: " DOCHODY DOTACYJNE według  źródeł  pochodzenia na rok 2010 " otrzymuje nowe

brzmienie stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik nr 8 pn.: " WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁE M  ŚRODKÓW

POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010 " , otrzymuje nowe brzmienie stanowiące załącznik

nr 7 do niniejszej uchwały 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik1.xls

 

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych w 2010 roku 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik2.xls

 

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w 2010 roku 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik3.xls

 

POMOC FINANSOWA udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w 2010 

roku 

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik4.xls

 

ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI do wykonania w 2010 roku 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik5.xls

 

PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2010 

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik6.xls

 

DOCHODY DOTACYJNE Według źródeł pochodzenia na rok 2010 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik7.xls

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH 

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ 

BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Pszowie  

 

Weronika Lach-Witych 
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UCHWAŁA NR XXXV/297/2010  

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  

z dnia 23 marca 2010 r.  

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2010 

 

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt.4 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity :

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 220, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r., Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej

w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2010. 

RADA MIEJSKA w Pszowie uchwala, co nastepuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta

Pszów na rok 2010, dokonuje się następujących zmian: 

§ 2.  W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej pn: " Budżet 2010 w ujęciu zadaniowym " , dokonuje się następujących

zmian : 

§ 3. W uchwale Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów

na rok 2010, dokonuje się nastepujących zmian: 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Pszów  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

1) zwiększa się  dochody budżetu Miasta Pszów o kwotę  72.104 zł jako per saldo dokonanych zmian w zakresie

dochodów bieżących, co łącznie daje plan dochodów w wysokości 29.900.235 zł  stanowiące tabelę  nr 1 pn.: "Plan

dochodów Miasta Pszów na rok 2010", na podstawie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) zwiększa sie wydatki budżetu Miasta Pszów na łączną  kwotę 72.104 zł jako per saldo dokonanych zmian z czego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52.104 zł,  wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000 zł,  co łącznie daje

plan wydatków w wysokości 32.838.853 zł, które stanowią tabele nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2010";

na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) w  z ałączniku nr 1 pn.: "Dochody dotacyjne według źródeł  pochodzenia na rok 2010" dokonuje się  następującej

zmiany: 

a) w części dotyczącej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010) 

- dział 852, rozdz. 85213, kwotę 6.900 zł (w zakresie dochodów i wydatków) zastępuje się kwotą 5.776 zł;

b) w części dotyczącej zadań własnych bieżących realizowanych z dotacji celowej ( § 2030 ) 

- dział  852, rozdz. 85295, kwotę 158.000 zł ( w zakresie dochodów i wydatków ) zastępuje się kwotą  99.620

zł;

4) w załączniku nr 5 pn.: " Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji

celowej w 2010 r., w dziale 600, rozdz. 60014 dokonuje się następujących zmian: 

a) skreśla się zadanie nr 1 w brzmieniu: " 1. przebudowa odwodnienia w ul. Traugutta na wartość 80.000 zł " ,

b) wprowadza się  nowe zadanie nr 1 o brzmieniu: " 1. budowa chodnika wraz z kanalizacją  deszczową  przy ul.

Paderewskiego na wartość 100.000 zł " , 

c) wprowadza się nowe zadanie nr 2 o brzmieniu: " 2. remont chodnika przy ul. Bohaterów Westerplatte na wartość

30.000 zł "; stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały ; 

5) w załączniku nr 10 pn.: " Zakres rzeczowy i finansowy planowanych remontów i inwestycji do wykonania w 2010 r. " ,

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian: 

a) w dziale 600, rozdz. 60014 :

- skreśla się zadanie nr 1 w brzmieniu: " 1) przebudowa odwodnienia w ul. Traugutta na wartość 80.000

zł " ,

- wprowadza się  nowe zadanie nr 1 o brzmieniu: " 1) budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową

przy ul. Paderewskiego na wartość 100.000 zł ,

- wprowadza się  nowe zadanie nr 2 o brzmieniu: " 2) remont chodnika przy ul.  Bohaterów

I Westerplatte na wartość 30.000 zł " ;

b) w dziale 801, rozdz. 80104 zadanie nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- "  1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wykonanie Studium Wykonalności,

wykonanie nowej kanalizacji wewnętrznej i nowej instalacji zimnej wody na wartość 400.000 zł "

a) w dziale 750, rozdz. 75095 zadanie nr 1 otrzymuje nowe brzmienie: " 1. Realizacja zadania " Sprawny

samorząd " - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe " ,

b) wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w powyższym załączniku.

1) tabela nr 2 pn.: " PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2010 " otrzymuje nowe brzmienie stanowiące

załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 

2) załącznik nr 1 pn.: " DOCHODY DOTACYJNE według  źródeł  pochodzenia na rok 2010 " otrzymuje nowe

brzmienie stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik nr 8 pn.: " WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁE M  ŚRODKÓW

POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010 " , otrzymuje nowe brzmienie stanowiące załącznik

nr 7 do niniejszej uchwały 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik1.xls

 

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych w 2010 roku 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik2.xls

 

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w 2010 roku 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik3.xls

 

POMOC FINANSOWA udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w 2010 

roku 

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik4.xls

 

ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI do wykonania w 2010 roku 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik5.xls

 

PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2010 

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik6.xls

 

DOCHODY DOTACYJNE Według źródeł pochodzenia na rok 2010 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik7.xls

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH 

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ 

BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Pszowie  

 

Weronika Lach-Witych 
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UCHWAŁA NR XXXV/297/2010  

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  

z dnia 23 marca 2010 r.  

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2010 

 

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt.4 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity :

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 220, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r., Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej

w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2010. 

RADA MIEJSKA w Pszowie uchwala, co nastepuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta

Pszów na rok 2010, dokonuje się następujących zmian: 

§ 2.  W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej pn: " Budżet 2010 w ujęciu zadaniowym " , dokonuje się następujących

zmian : 

§ 3. W uchwale Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów

na rok 2010, dokonuje się nastepujących zmian: 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Pszów  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

1) zwiększa się  dochody budżetu Miasta Pszów o kwotę  72.104 zł jako per saldo dokonanych zmian w zakresie

dochodów bieżących, co łącznie daje plan dochodów w wysokości 29.900.235 zł  stanowiące tabelę  nr 1 pn.: "Plan

dochodów Miasta Pszów na rok 2010", na podstawie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) zwiększa sie wydatki budżetu Miasta Pszów na łączną  kwotę 72.104 zł jako per saldo dokonanych zmian z czego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52.104 zł,  wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000 zł,  co łącznie daje

plan wydatków w wysokości 32.838.853 zł, które stanowią tabele nr 2 pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2010";

na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) w  z ałączniku nr 1 pn.: "Dochody dotacyjne według źródeł  pochodzenia na rok 2010" dokonuje się  następującej

zmiany: 

a) w części dotyczącej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010) 

- dział 852, rozdz. 85213, kwotę 6.900 zł (w zakresie dochodów i wydatków) zastępuje się kwotą 5.776 zł;

b) w części dotyczącej zadań własnych bieżących realizowanych z dotacji celowej ( § 2030 ) 

- dział  852, rozdz. 85295, kwotę 158.000 zł ( w zakresie dochodów i wydatków ) zastępuje się kwotą  99.620

zł;

4) w załączniku nr 5 pn.: " Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji

celowej w 2010 r., w dziale 600, rozdz. 60014 dokonuje się następujących zmian: 

a) skreśla się zadanie nr 1 w brzmieniu: " 1. przebudowa odwodnienia w ul. Traugutta na wartość 80.000 zł " ,

b) wprowadza się  nowe zadanie nr 1 o brzmieniu: " 1. budowa chodnika wraz z kanalizacją  deszczową  przy ul.

Paderewskiego na wartość 100.000 zł " , 

c) wprowadza się nowe zadanie nr 2 o brzmieniu: " 2. remont chodnika przy ul. Bohaterów Westerplatte na wartość

30.000 zł "; stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały ; 

5) w załączniku nr 10 pn.: " Zakres rzeczowy i finansowy planowanych remontów i inwestycji do wykonania w 2010 r. " ,

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian: 

a) w dziale 600, rozdz. 60014 :

- skreśla się zadanie nr 1 w brzmieniu: " 1) przebudowa odwodnienia w ul. Traugutta na wartość 80.000

zł " ,

- wprowadza się  nowe zadanie nr 1 o brzmieniu: " 1) budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową

przy ul. Paderewskiego na wartość 100.000 zł ,

- wprowadza się  nowe zadanie nr 2 o brzmieniu: " 2) remont chodnika przy ul.  Bohaterów

I Westerplatte na wartość 30.000 zł " ;

b) w dziale 801, rozdz. 80104 zadanie nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- "  1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wykonanie Studium Wykonalności,

wykonanie nowej kanalizacji wewnętrznej i nowej instalacji zimnej wody na wartość 400.000 zł "

a) w dziale 750, rozdz. 75095 zadanie nr 1 otrzymuje nowe brzmienie: " 1. Realizacja zadania " Sprawny

samorząd " - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe " ,

b) wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w powyższym załączniku.

1) tabela nr 2 pn.: " PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2010 " otrzymuje nowe brzmienie stanowiące

załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 

2) załącznik nr 1 pn.: " DOCHODY DOTACYJNE według  źródeł  pochodzenia na rok 2010 " otrzymuje nowe

brzmienie stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik nr 8 pn.: " WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁE M  ŚRODKÓW

POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010 " , otrzymuje nowe brzmienie stanowiące załącznik

nr 7 do niniejszej uchwały 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik1.xls

 

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych w 2010 roku 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik2.xls

 

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w 2010 roku 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik3.xls

 

POMOC FINANSOWA udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w 2010 

roku 

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik4.xls

 

ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI do wykonania w 2010 roku 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik5.xls

 

PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2010 

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik6.xls

 

DOCHODY DOTACYJNE Według źródeł pochodzenia na rok 2010 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXV/297/2010 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

Zalacznik7.xls

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH 

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ 

BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Pszowie  

 

Weronika Lach-Witych 
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