
UCHWAŁA NR XL/332/2010  

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  

z dnia 8 lipca 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 2001 r.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. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Pszowie

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

RADA MIEJSKA w Pszowie uchwala, co następuje: 

§ 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. Wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują  zmianami w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej pn:

„Budżet 2010 w ujęciu zadaniowym”.  

§ 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 następujących zmian: 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

1) zwiększa się dochody budżetu Miasta Pszów o kwotę 357.456,81 zł  ,  z czego: - dochody majątkowe zmniejsza się

o kwotę 761.631,96 zł jako per saldo dokonanych zmian, - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.119.088,77 zł jako

per saldo dokonanych zmian, co łącznie daje plan dochodów w wysokości 30.453.162,40 zł stanowiące tabelę nr 1 pn.:

„ Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2010”, na podstawie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Pszów na łączną kwotę 215.262 zł z czego: - wydatki majątkowe zmniejsza się

o kwotę  856.000 zł  jako per saldo dokonanych zmian, - wydatki bieżące zwiększa się  o kwotę  640.738 zł  jako per

saldo dokonanych zmian, co łącznie daje plan wydatków w wysokości 33.081.210,59 zł  ,  które stanowią  tabelę  nr

2 pn.: ” Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2010”; na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) zmniejsza się  plan deficytu budżetu Miasta Pszów o kwotę  572.718,81 zł,  c o  łącznie daje plan w wysokości

2.628.048,19 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 

a) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 145.000,00 zł,

b) zaciągniętych kredytów w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań  finansowanych ze środków

pochodzących z budżetu UE w wysokości 2.220.000,00 zł, 

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki w wysokości 263.048,19,00

zł; stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) zmniejsza się  plan przychodów budżetu Miasta Pszów o kwotę  572.718,81 zł,  c o  łącznie daje plan w wysokości

3.972.606,19 zł, z następujących tytułów: 

a) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 145.000,00 zł,

b) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.344.558,00 zł,

c) zaciągniętych kredytów w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań  finansowanych ze środków

pochodzących z budżetu UE w wysokości 2.220.000,00zł, 

d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki w wysokości 263.048,19 zł;

stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, 

5) w załączniku nr 1 pn.: „ DOCHODY DOTACYJNE według źródeł  pochodzenia na rok 2010” dokonuje się następujących

zmian: 

a) w  części dotyczącej zadań  bieżących realizowanych przy udziale innych źródeł  dofinansowanych z budżetu

państwa ( § 2009) dodaje się § 6209 oraz dokonuje się zmian: 

- a.a w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 42.284 zł zastępuje się kwotą 62.948,90 zł

- a.b. w dziale 801, rozdz. 80104 kwotę 12000 zł zastępuje się kwotą 24.421,65 zł

- a.c. w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 14.269zł zastępuje się kwotą 20.591,35 zł

- a.d. w dziale 801, dodaje się rozdz. 80114 oraz kwotę 7.454,10 zł;

b) w części dotyczącej zadań bieżących realizowanych przy udziale innych źródeł  - UE (§ 2007) dodaje się § 6207

oraz dokonuje się zmian: 

- b.a. w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 239.613 zł zastępuje się kwotą 356.714,10 zł,

- b.b w dziale 801, rozdz. 80104 kwotę 78.462 zł zastępuje się kwotą 148.851,35 zł,

- b.c. w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 80.850 zł zastępuje się kwotą 116.676,65 zł,

- b.d. w dziale 801, dodaje się rozdz. 80114 oraz kwotę 42.239,90 zł,

- b.e. w dziale 750, rozdz. 75095 kwotę 16.548 zł zastępuje się kwotą 10.048 zł;

c) w części dotyczącej zadań  własnych realizowanych na podstawie porozumień  (§ 2320), dodaje się  dział  921,

rozdz. 92195 oraz kwotę 25.000 zł, 

d) dodaje się  nowe źródło pochodzenia jako część załącznika nr 1 o nazwie : Zadania własne bieżące realizowane

z dotacji otrzymanej z funduszy celowych ( § 2440) oraz dział 801, rozdz. 80101 i kwotę 10.120 zł; 

6) w załączniku nr 2 pn.: ”  ZAKRES I KWOTY DOTACJI udzielonych z budżetu Gminy Miasta Pszów w roku 2010 dla

miejskich jednostek organizacyjnych”,  dokonuje się  następującej zmiany: w zakresie dotacji podmiotowych w dziale

921, rozdz. 92109 , zwiększa się  dotację  dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie o kwotę  20.000 zł  (  plan po

zmianie 450.000 zł); 

7) w załączniku nr 5 pn.: „ POMOC FINANSOWA udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji

celowej w 2010 roku” dokonuje się następującej zmiany: 

- dodaje się dział 852, rozdz. 85278 dodaje się zadanie: - usuwanie skutków powodzi oraz kwotę 10.000 zł

8) w załączniku nr 7 pn.: „  ZAKRES I KWOTY DOTACJI celowej na dofinansowanie zadań  bieżących w 2010 roku”  ,

w dziale 754, rozdz. 75412 zwiększa się  kwotę  dotacji na zakup sprzętu ochronnego dla OSP w Krzyżkowicach

o kwotę 5.606 zł ; 

9) w  z ałączn iku  nr  8  pn. :  „WYDATKI NA PROGRAMY I PROJETY REALIZOWANE Z UDZIAŁE M  ŚRODKÓW

POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010, dokonuje się  zmian na podstawie załącznika nr 6 do

niniejszej uchwały; 

10) załącznik nr 9 otrzymuje nowe brzmienie: „  Plan wydatków na wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010 –

2012”, oraz dokonuje się zmian w tym załączniku, na podstawie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały, 

11) w załączniku nr 10 pn.: „  ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI do

wykonania w 2010 r”., dokonuje się zmian: 

a) w dziale 600, rozdz. 60016 zadanie nr 1 pn.: „Remonty cząstkowe dróg i chodników gminny zwiększa się o kwotę

100.000 zł ( plan po zmianie 247.166 zł), 

b) w dziale 700, rozdz. 70005 zadanie nr 1 pn. „ Remonty budynków komunalnych” zwiększa się o kwotę 30.000 zł

( plan po zmianie 80.000 zł), 

c) w dziale 900, rozdz. 90001 zadanie nr 1 pn.: „  Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie zmniejsza się o kwotę

865.000 zł ( plan po zmianie 840.730 zł); na podstawie załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

1) w § 7 zwiększa się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 50.000 zł;

2) w § 11 : 

a) w pkt 2 dodaje się  lit. c) o obrzmieniu: „c) na wyprzedzające finansowanie działań  finansowych ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”, 

b) pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie: „  5. Dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przeniesieniach

w planie dochodów i wydatków między rozdziałami w ramach działu  o r a z  m iędzy rodzajami wydatków

wyodrębnionych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej”. 

Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej w Pszowie  

 

mgr Jacek Sowa 
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UCHWAŁA NR XL/332/2010  

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  

z dnia 8 lipca 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 2001 r.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. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Pszowie

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

RADA MIEJSKA w Pszowie uchwala, co następuje: 

§ 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. Wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują  zmianami w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej pn:

„Budżet 2010 w ujęciu zadaniowym”.  

§ 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 następujących zmian: 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

1) zwiększa się dochody budżetu Miasta Pszów o kwotę 357.456,81 zł  ,  z czego: - dochody majątkowe zmniejsza się

o kwotę 761.631,96 zł jako per saldo dokonanych zmian, - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.119.088,77 zł jako

per saldo dokonanych zmian, co łącznie daje plan dochodów w wysokości 30.453.162,40 zł stanowiące tabelę nr 1 pn.:

„ Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2010”, na podstawie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Pszów na łączną kwotę 215.262 zł z czego: - wydatki majątkowe zmniejsza się

o kwotę  856.000 zł  jako per saldo dokonanych zmian, - wydatki bieżące zwiększa się  o kwotę  640.738 zł  jako per

saldo dokonanych zmian, co łącznie daje plan wydatków w wysokości 33.081.210,59 zł  ,  które stanowią  tabelę  nr

2 pn.: ” Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2010”; na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) zmniejsza się  plan deficytu budżetu Miasta Pszów o kwotę  572.718,81 zł,  c o  łącznie daje plan w wysokości

2.628.048,19 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 

a) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 145.000,00 zł,

b) zaciągniętych kredytów w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań  finansowanych ze środków

pochodzących z budżetu UE w wysokości 2.220.000,00 zł, 

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki w wysokości 263.048,19,00

zł; stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) zmniejsza się  plan przychodów budżetu Miasta Pszów o kwotę  572.718,81 zł,  c o  łącznie daje plan w wysokości

3.972.606,19 zł, z następujących tytułów: 

a) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 145.000,00 zł,

b) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.344.558,00 zł,

c) zaciągniętych kredytów w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań  finansowanych ze środków

pochodzących z budżetu UE w wysokości 2.220.000,00zł, 

d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki w wysokości 263.048,19 zł;

stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, 

5) w załączniku nr 1 pn.: „ DOCHODY DOTACYJNE według źródeł  pochodzenia na rok 2010” dokonuje się następujących

zmian: 

a) w  części dotyczącej zadań  bieżących realizowanych przy udziale innych źródeł  dofinansowanych z budżetu

państwa ( § 2009) dodaje się § 6209 oraz dokonuje się zmian: 

- a.a w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 42.284 zł zastępuje się kwotą 62.948,90 zł

- a.b. w dziale 801, rozdz. 80104 kwotę 12000 zł zastępuje się kwotą 24.421,65 zł

- a.c. w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 14.269zł zastępuje się kwotą 20.591,35 zł

- a.d. w dziale 801, dodaje się rozdz. 80114 oraz kwotę 7.454,10 zł;

b) w części dotyczącej zadań bieżących realizowanych przy udziale innych źródeł  - UE (§ 2007) dodaje się § 6207

oraz dokonuje się zmian: 

- b.a. w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 239.613 zł zastępuje się kwotą 356.714,10 zł,

- b.b w dziale 801, rozdz. 80104 kwotę 78.462 zł zastępuje się kwotą 148.851,35 zł,

- b.c. w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 80.850 zł zastępuje się kwotą 116.676,65 zł,

- b.d. w dziale 801, dodaje się rozdz. 80114 oraz kwotę 42.239,90 zł,

- b.e. w dziale 750, rozdz. 75095 kwotę 16.548 zł zastępuje się kwotą 10.048 zł;

c) w części dotyczącej zadań  własnych realizowanych na podstawie porozumień  (§ 2320), dodaje się  dział  921,

rozdz. 92195 oraz kwotę 25.000 zł, 

d) dodaje się  nowe źródło pochodzenia jako część załącznika nr 1 o nazwie : Zadania własne bieżące realizowane

z dotacji otrzymanej z funduszy celowych ( § 2440) oraz dział 801, rozdz. 80101 i kwotę 10.120 zł; 

6) w załączniku nr 2 pn.: ”  ZAKRES I KWOTY DOTACJI udzielonych z budżetu Gminy Miasta Pszów w roku 2010 dla

miejskich jednostek organizacyjnych”,  dokonuje się  następującej zmiany: w zakresie dotacji podmiotowych w dziale

921, rozdz. 92109 , zwiększa się  dotację  dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie o kwotę  20.000 zł  (  plan po

zmianie 450.000 zł); 

7) w załączniku nr 5 pn.: „ POMOC FINANSOWA udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji

celowej w 2010 roku” dokonuje się następującej zmiany: 

- dodaje się dział 852, rozdz. 85278 dodaje się zadanie: - usuwanie skutków powodzi oraz kwotę 10.000 zł

8) w załączniku nr 7 pn.: „  ZAKRES I KWOTY DOTACJI celowej na dofinansowanie zadań  bieżących w 2010 roku”  ,

w dziale 754, rozdz. 75412 zwiększa się  kwotę  dotacji na zakup sprzętu ochronnego dla OSP w Krzyżkowicach

o kwotę 5.606 zł ; 

9) w  z ałączn iku  nr  8  pn. :  „WYDATKI NA PROGRAMY I PROJETY REALIZOWANE Z UDZIAŁE M  ŚRODKÓW

POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010, dokonuje się  zmian na podstawie załącznika nr 6 do

niniejszej uchwały; 

10) załącznik nr 9 otrzymuje nowe brzmienie: „  Plan wydatków na wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010 –

2012”, oraz dokonuje się zmian w tym załączniku, na podstawie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały, 

11) w załączniku nr 10 pn.: „  ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI do

wykonania w 2010 r”., dokonuje się zmian: 

a) w dziale 600, rozdz. 60016 zadanie nr 1 pn.: „Remonty cząstkowe dróg i chodników gminny zwiększa się o kwotę

100.000 zł ( plan po zmianie 247.166 zł), 

b) w dziale 700, rozdz. 70005 zadanie nr 1 pn. „ Remonty budynków komunalnych” zwiększa się o kwotę 30.000 zł

( plan po zmianie 80.000 zł), 

c) w dziale 900, rozdz. 90001 zadanie nr 1 pn.: „  Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie zmniejsza się o kwotę

865.000 zł ( plan po zmianie 840.730 zł); na podstawie załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

1) w § 7 zwiększa się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 50.000 zł;

2) w § 11 : 

a) w pkt 2 dodaje się  lit. c) o obrzmieniu: „c) na wyprzedzające finansowanie działań  finansowych ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”, 

b) pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie: „  5. Dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przeniesieniach

w planie dochodów i wydatków między rozdziałami w ramach działu  o r a z  m iędzy rodzajami wydatków

wyodrębnionych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej”. 

Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej w Pszowie  

 

mgr Jacek Sowa 
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UCHWAŁA NR XL/332/2010  

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  

z dnia 8 lipca 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 2001 r.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. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Pszowie

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

RADA MIEJSKA w Pszowie uchwala, co następuje: 

§ 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. Wprowadzone zmiany w § 1 niniejszej uchwały skutkują  zmianami w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej pn:

„Budżet 2010 w ujęciu zadaniowym”.  

§ 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 następujących zmian: 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

1) zwiększa się dochody budżetu Miasta Pszów o kwotę 357.456,81 zł  ,  z czego: - dochody majątkowe zmniejsza się

o kwotę 761.631,96 zł jako per saldo dokonanych zmian, - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.119.088,77 zł jako

per saldo dokonanych zmian, co łącznie daje plan dochodów w wysokości 30.453.162,40 zł stanowiące tabelę nr 1 pn.:

„ Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2010”, na podstawie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Pszów na łączną kwotę 215.262 zł z czego: - wydatki majątkowe zmniejsza się

o kwotę  856.000 zł  jako per saldo dokonanych zmian, - wydatki bieżące zwiększa się  o kwotę  640.738 zł  jako per

saldo dokonanych zmian, co łącznie daje plan wydatków w wysokości 33.081.210,59 zł  ,  które stanowią  tabelę  nr

2 pn.: ” Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2010”; na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) zmniejsza się  plan deficytu budżetu Miasta Pszów o kwotę  572.718,81 zł,  c o  łącznie daje plan w wysokości

2.628.048,19 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 

a) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 145.000,00 zł,

b) zaciągniętych kredytów w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań  finansowanych ze środków

pochodzących z budżetu UE w wysokości 2.220.000,00 zł, 

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki w wysokości 263.048,19,00

zł; stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) zmniejsza się  plan przychodów budżetu Miasta Pszów o kwotę  572.718,81 zł,  c o  łącznie daje plan w wysokości

3.972.606,19 zł, z następujących tytułów: 

a) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 145.000,00 zł,

b) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.344.558,00 zł,

c) zaciągniętych kredytów w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań  finansowanych ze środków

pochodzących z budżetu UE w wysokości 2.220.000,00zł, 

d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki w wysokości 263.048,19 zł;

stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, 

5) w załączniku nr 1 pn.: „ DOCHODY DOTACYJNE według źródeł  pochodzenia na rok 2010” dokonuje się następujących

zmian: 

a) w  części dotyczącej zadań  bieżących realizowanych przy udziale innych źródeł  dofinansowanych z budżetu

państwa ( § 2009) dodaje się § 6209 oraz dokonuje się zmian: 

- a.a w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 42.284 zł zastępuje się kwotą 62.948,90 zł

- a.b. w dziale 801, rozdz. 80104 kwotę 12000 zł zastępuje się kwotą 24.421,65 zł

- a.c. w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 14.269zł zastępuje się kwotą 20.591,35 zł

- a.d. w dziale 801, dodaje się rozdz. 80114 oraz kwotę 7.454,10 zł;

b) w części dotyczącej zadań bieżących realizowanych przy udziale innych źródeł  - UE (§ 2007) dodaje się § 6207

oraz dokonuje się zmian: 

- b.a. w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 239.613 zł zastępuje się kwotą 356.714,10 zł,

- b.b w dziale 801, rozdz. 80104 kwotę 78.462 zł zastępuje się kwotą 148.851,35 zł,

- b.c. w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 80.850 zł zastępuje się kwotą 116.676,65 zł,

- b.d. w dziale 801, dodaje się rozdz. 80114 oraz kwotę 42.239,90 zł,

- b.e. w dziale 750, rozdz. 75095 kwotę 16.548 zł zastępuje się kwotą 10.048 zł;

c) w części dotyczącej zadań  własnych realizowanych na podstawie porozumień  (§ 2320), dodaje się  dział  921,

rozdz. 92195 oraz kwotę 25.000 zł, 

d) dodaje się  nowe źródło pochodzenia jako część załącznika nr 1 o nazwie : Zadania własne bieżące realizowane

z dotacji otrzymanej z funduszy celowych ( § 2440) oraz dział 801, rozdz. 80101 i kwotę 10.120 zł; 

6) w załączniku nr 2 pn.: ”  ZAKRES I KWOTY DOTACJI udzielonych z budżetu Gminy Miasta Pszów w roku 2010 dla

miejskich jednostek organizacyjnych”,  dokonuje się  następującej zmiany: w zakresie dotacji podmiotowych w dziale

921, rozdz. 92109 , zwiększa się  dotację  dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie o kwotę  20.000 zł  (  plan po

zmianie 450.000 zł); 

7) w załączniku nr 5 pn.: „ POMOC FINANSOWA udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji

celowej w 2010 roku” dokonuje się następującej zmiany: 

- dodaje się dział 852, rozdz. 85278 dodaje się zadanie: - usuwanie skutków powodzi oraz kwotę 10.000 zł

8) w załączniku nr 7 pn.: „  ZAKRES I KWOTY DOTACJI celowej na dofinansowanie zadań  bieżących w 2010 roku”  ,

w dziale 754, rozdz. 75412 zwiększa się  kwotę  dotacji na zakup sprzętu ochronnego dla OSP w Krzyżkowicach

o kwotę 5.606 zł ; 

9) w  z ałączn iku  nr  8  pn. :  „WYDATKI NA PROGRAMY I PROJETY REALIZOWANE Z UDZIAŁE M  ŚRODKÓW

POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010, dokonuje się  zmian na podstawie załącznika nr 6 do

niniejszej uchwały; 

10) załącznik nr 9 otrzymuje nowe brzmienie: „  Plan wydatków na wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010 –

2012”, oraz dokonuje się zmian w tym załączniku, na podstawie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały, 

11) w załączniku nr 10 pn.: „  ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI do

wykonania w 2010 r”., dokonuje się zmian: 

a) w dziale 600, rozdz. 60016 zadanie nr 1 pn.: „Remonty cząstkowe dróg i chodników gminny zwiększa się o kwotę

100.000 zł ( plan po zmianie 247.166 zł), 

b) w dziale 700, rozdz. 70005 zadanie nr 1 pn. „ Remonty budynków komunalnych” zwiększa się o kwotę 30.000 zł

( plan po zmianie 80.000 zł), 

c) w dziale 900, rozdz. 90001 zadanie nr 1 pn.: „  Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie zmniejsza się o kwotę

865.000 zł ( plan po zmianie 840.730 zł); na podstawie załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

1) w § 7 zwiększa się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 50.000 zł;

2) w § 11 : 

a) w pkt 2 dodaje się  lit. c) o obrzmieniu: „c) na wyprzedzające finansowanie działań  finansowych ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”, 

b) pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie: „  5. Dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przeniesieniach

w planie dochodów i wydatków między rozdziałami w ramach działu  o r a z  m iędzy rodzajami wydatków

wyodrębnionych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej”. 

Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej w Pszowie  

 

mgr Jacek Sowa 
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