PROJEKT

UCHWAŁA Nr ........./XIII/2011
RADY GMINY KRZYWCZA
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240)
Rada Gminy Krzywcza uchwala, co następuje:
§1
I. W dochodach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:
Dział
Rozdział
Paragraf

W tym zadania zlecone
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

zwiększenia

zwiększenie

13 000
13 000
13 000

020
02001
0840

Leśnictwo
Gospodarka leśna
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
- zwiększenie wpływów
pochodzących ze sprzedaży
drewna z lasów stanowiących
mienie gminne

758
75807

Różne rozliczenia
Część wyrównawcza subwencji
ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu
państwa
- zmniejszenie części
wyrównawczej subwencji ogólnej
w związku ze złożoną korektą
sprawozdania z wykonania
dochodów podatkowych za 2009 r.

21 377,55

Różne rozliczenia finansowe
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
- zwrot części wydatków
wykonanych w ramach funduszu
soleckiego w 2010 r.

21 377,55

2920

75814
2030

zmniejszenia

14 969
14 969
14 969

21 377,55

zmniejszenie

–2–

Dział
Rozdział
Paragraf

921
92105
2708

W tym zadania zlecone
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

zwiększenia

zmniejszenia
zwiększenie

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozostałe zadania w zakresie
kultury
Środki na dofinansowanie
własnych zadań bieżących gmin,
powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych
źródeł
- refundacja wydatków
kwalifikowanych poniesionych w
roku 2010 w ramach mikroprojektu
"Przyjaciele dla przyjaciół"

zmniejszenie

5 548
5 548

5 548

Dochody wprowadzono na podstawie:
1. Pisma ST3/4826/11-96/DWX/11/1083/2011 Ministra Finansów z dnia
10.08.2011 r.
2. Pisma F.VI.3111.1.55.2011 Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
z dnia 19.08.2011 r.
II. W wydatkach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:
Dział
Rozdział
Paragraf

W tym zadania zlecone
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

zwiększenia

zwiększenie zmniejszenie

020
02001
4170
4300

Leśnictwo
Gospodarka leśna
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
- zwiększenie wydatków
związanych z pozyskiwaniem
drewna z lasów gminnych

13 000
13 000
5 000
8 000

700
70005

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Zakup materiałów i wyposażenia
- zwiększenie wydatków na
bieżące funkcjonowanie budynków
będących mieniem gminnym
(m.in. Zakup węgla do świetlic)
Zakup usług pozostałych

45 000

4210

4300
750
75023
3020

zmniejszenia

Administracja publiczna
Urzędy gmin
Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń

45 000
5 000

40 000
18 000
18 000
5 000

–3–

Dział
Rozdział
Paragraf

4140
4170

756

75647
4100
801
80104
2310

2540

901
90001
4210

90002
4300

W tym zadania zlecone
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

zwiększenia

zmniejszenia
zwiększenie zmniejszenie

Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
- zmniejszenie wydatków
związanych z funkcjonowaniem
Urzędu Gminy

3 000
10 000

Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat
i niepodatkowych należności
budżetowych
Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne
Oświata i wychowanie
Przedszkola
Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
- zmniejszenie wydatków
związanych ze zwrotem dotacji za
dzieci będące mieszkańcami
Gminy Krzywcza uczęszczających
do przedszkola mieszczącego się
na terenie Gminy Przemyśl
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu
oświaty
- dotacja dla niepublicznego
przedszkola w Reczpolu
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
Zakup materiałów i wyposażenia
- zmniejszenie wydatków na zakup
materiałów na oczyszczalnię
ścieków
Gospodarka odpadami
Zakup usług pozostałych
- zmniejszenie wydatków na zakup
pojemników na śmieci

6 000

6 000
6 000
34 197
34 197

3 800
3 800

3 800

34 197

27 440,45
4 074,45
4 074,45

5 500
5 500

–4–

Dział
Rozdział
Paragraf

90015
6050

921
92116
2480
926
92601
4210

W tym zadania zlecone
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

zwiększenia

zmniejszenia
zwiększenie zmniejszenie

Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
- zmniejszenie wydatków na
budowę oświetlenia ulicznego
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Zakup materiałów i wyposażenia
- zmniejszenie wydatków
związanych z utrzymaniem boisk
gminnych

17 866
17 866

10 000
10 000
10 000
2 000
2 000
2 000

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzywcza.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Opracowała: Beata Wielgosz

