
RG.0150 –340/10                                     
U C H W A Ł A  NR XLVI/340/2010

RADY  GMINY   PORĄBKA  z  dnia   08 listopada 2010

w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 r.
                  ( Uchwała Nr XXXVI/275/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.)

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/tekst jednolity - Dz. U. Nr 142/01 poz.1591 z późn. zmianami/
RADA  GMINY  PORĄBKA

u c h w a l a ,  co następuje:

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę  3.007.506,30 – jak w załączniku nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę  3.007.506,30    – jak w załączniku nr 2.

§ 2.
Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2010 o nazwie „Wydatki na programy i projekty 
realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności  i w ramach 
płatności z budżetu środków europejskich” otrzymuje brzmienie – jak w załączniku nr  3.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

I. DOCHODY
        w tym:
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej

II.WYDATKI
        w tym:
na realizację zadań zleconych z  zakresu administracji 
rządowej

III. PRZYCHODY BUDŻETU
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 
  na rynku krajowym
2. Przychody z tytułu  innych rozliczeń krajowych

− pozostałość środków z zaciągniętych kredytów w 
2008 r.

− pozostałość środków z programu Uczeń na Wsi
− wolne środki na rachunku j.s.t.

IV. ROZCHODY BUDŻETU
-spłata zaciągniętych pożyczek
-spłata zaciągniętych  kredytów
-pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z 
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej

3.366.161,69

3.366.161,69

2.000.000,00
2.225.021,82

242.263,91
74.138,00

1.908.619,91

852.624,00
300.000,00

402.025,34

41.427.230,42

44.097.602,90

4.225.021,82

1.554.649,34



§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w 
budynku Urzędu Gminy oraz  na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.



Załącznik Nr 1
do  Uchwały Rady Gminy Porąbka

DOCHODY                                               zwiększa się o kwotę                                      3.007.506,30 

Zwiększa się Dz.010  Rolnictwo i łowiectwo
   zwiększa się dochody bieżące
      zwiększa się wpływy z usług
      zwiększa się pozostałe odsetki
      zwiększa się  wpływy z różnych dochodów

zwiększa się Dz.600 Transport i łączność
   zwiększa się dochody bieżące
    zwiększa się wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między  j.s.t. na
                         dofinansowanie własnych  zadań bieżących
     zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje
                          własnych zadań bieżących gmin
     
zwiększa się Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa
   zwiększa się dochody bieżące
     zwiększa się wpływy z różnych dochodów
     zmniejsza się wpływy z usług
     zwiększa się pozostałe odsetki
     zmniejsza się wpływy  z różnych dochodów

   zwiększa się dochody majątkowe
     zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
                          użytkowania wieczystego nieruchomości 

zmniejsza się Dz.710 Działalność usługowa
   zmniejsza się dochody bieżące
     zmniejsza się wpływy z usług

zwiększa się Dz.750 Administracja publiczna
   zwiększa się dochody bieżące
     zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
                          Państwa, j.s.t. lub innych jednostek...
   zwiększa się  wpływy z różnych dochodów

   zwiększa się dochody majątkowe
     wpływy ze sprzedaży składników  majątkowych

zwiększa się Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa
   zwiększa się dochody bieżące
     zwiększa się otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

zwiększa się  Dz.756 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od
                                    innych jednostek....
   zwiększa się dochody bieżące
       zmniejsza się podatek  dochodowy od osób prawnych
       zwiększa się podatek od nieruchomości

88.000,00
88.000,00
50.000,00
3.000,00

35.000,00

2.324.200,00
2.324.200,00

24.200,00

2.300.000,00

49.050,00
26.600,00
90.600,00
27.000,00
3.000,00

40.000,00

22.450,00

22.450,00

45.000,00
45.000,00
45.000,00

59.000,00
40.000,00

10.000,00
30.000,00

19.000,00
19.000,00

500,00
500,00
500,00

295.400,00
295.400,00
190.000,00
474.000,00



     zwiększa się podatek leśny
     zwiększa się podatek od środków transportowych
     zmniejsza się podatek od spadków i darowizn
     zmniejsza się wpływy z opłaty skarbowej
     zmniejsza się  podatek od czynności cywilnoprawnych
     zwiększa się wpływy z różnych opłat
     zwiększa się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
     zwiększa się rekompensaty utraconych odchodów w podatkach i opłatach
                          lokalnych

zwiększa się Dz.801 Oświata i wychowanie
    zwiększa się dochody bieżące      
       zwiększa się wpływy z różnych opłat
       zwiększa się  środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
                              gmin,powiatów, pozyskane z  innych źródeł

   zwiększa się dochody majątkowe
     zwiększa się dotacje celowe na inwestycje w ramach programów
                            finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich

zmniejsza się Dz.852 Pomoc społeczna
   zmniejsza się dochody bieżące
      zmniejsza się wpływy z różnych dochodów
      zwiększa się dochody j.s.t. związane z realizacją zadań  z zakresu
                           administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych ustawami
       
zwiększa się  Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza
   zwiększa się dochody bieżące
     zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
                          własnych zadań bieżących gmin

zwiększa się Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
   zwiększa się dochody bieżące
     zwiększa się wpływy z różnych opłat

3.500,00
4.000,00

24.000,00
44.000,00

306.000,00
6.000,00

340.000,00

31.900,00

84.778,30
51.676,00
19.000,00

32.676,00

33.102,30

33.102,30

3.000,00
3.000,00

19.000,00

16.000,00

34.578,00
34.578,00

34.578,00

120.000,00
120.000,00
120.000,00



Załącznik Nr 2
do  Uchwały Rady Gminy Porąbka
  
WYDATKI                                         zwiększa się o kwotę                                            3.007.506,30 

W Dz.010  Rolnictwo i łowiectwo
   w rozdz.01010  infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
     zwiększa się wydatki bieżące
   1\ zwiększa się wydatki jednostek budżetowych
      a\ zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 
   zmniejsza się wydatki majątkowe
       zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne

zwiększa się Dz.600 Transport i łączność
   zwiększa się rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe
      zwiększa się wydatki majątkowe
          zwiększa się  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
                                których  mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z
                                realizacją  zadań
          zmniejsza się pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

   zmniejsza się rozdz.60016 drogi publiczne gminne
     zmniejsza się  wydatki bieżące
     1\ zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych
      a\ zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych

   zwiększa się rozdz.60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych
    zwiększa się  wydatki bieżące
     1\ zwiększa się wydatki jednostek budżetowych
      a\ zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych

   zmniejsza się wydatki majątkowe
       zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne

zwiększa się Dz.700 Gospodarka  mieszkaniowa
  zwiększa się rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami
    zwiększa się  wydatki bieżące
      1\ zwiększa się wydatki jednostek budżetowych
      a\ zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zwiększa się Dz.710  Działalność usługowa
  zwiększa się rozdz.71095 pozostała działalność
       zwiększa się  wydatki bieżące
      1\ zwiększa się wydatki jednostek budżetowych
      a\ zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych

150.000,00
150.000,00
150.000,00

150.000,00
150.000,00

1.934.400,00
12.200,00
12.200,00

150.000,00
137.800,00

127.800,00
127.800,00
127.800,00
127.800,00

2.050.000,00
2.650.000,00
2.650.000,00
2.650.000,00

600.000,00
600.000,00

349.951,00
349.951,00
349.951,00
349.951,00
349.951,00

185.612,30
185.612,30
185.612,30
185.612,30
185.612,30



w Dz.720 Informatyka
   w rozdz.72095 pozostała działalność
     w wydatkach  majątkowych
         inwestycje i zakupy inwestycyjne
                     zwiększa się  wydatki na programy finansowane z udziałem
                     środków o   których  mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z
                     realizacją  zadań
                     zmniejsza się pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

zmniejsza się  Dz.750 Administracja publiczna
    zmniejsza się rozdz.75023 urząd gminy
     zwiększa się wydatki bieżące
   1\ zwiększa się wydatki jednostek budżetowych
      a\ zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 
   zmniejsza się wydatki majątkowe
       zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne

zwiększa się Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
   zwiększa się rozdz.75412 OSP
     zwiększa się wydatki bieżące
  1\ zwiększa się wydatki jednostek budżetowych
      a\ zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych

   zwiększa się rozdz.75478 usuwanie skutków klęsk żywiołowych
    zwiększa się wydatki bieżące
    1\ zwiększa się wydatki jednostek budżetowych
      a\ zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zwiększa się Dz.756 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych......
   zwiększa się rozdz.75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności...
     zwiększa się wydatki bieżące
  1\ zwiększa się wydatki jednostek budżetowych
      a\ zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zwiększa się Dz.757 Obsługa długu publicznego
   zwiększa się rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek
                                              j.s.t.
      zwiększa się wydatki bieżące
                 obsługa długu j.s.t.

zwiększa się Dz.801 Oświata i wychowanie
   zwiększa się rozdz.80101 szkoły podstawowe
     zwiększa się wydatki bieżące
      1\ zwiększa się wydatki jednostek budżetowych
        a\  zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b\ zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
     2\ zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych

61.000,00
61.000,00

152.000,00
152000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00

302.000,00
302.000,00

285.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00

250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

20.000,00

20.000,00
20.000,00
20.000,00

275.014,00
218.000,00
218.000,00
204.500,00
234.500,00
30.000,00
13.500,00



zwiększa się rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
     zwiększa się wydatki bieżące
      1\ zwiększa się wydatki jednostek budżetowych
        a\  zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b\  zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
     2\ zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych

 zmniejsza  się rozdz.80104 przedszkole
     zmniejsza  się wydatki bieżące
      1\ zmniejsza  się wydatki jednostek budżetowych
        a\  zmniejsza  się wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b\  zmniejsza  się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
     2\ zmniejsza  się świadczenia na rzecz osób fizycznych

  zwiększa się rozdz.80110 gimnazja
      zwiększa się wydatki bieżące
      1\ zwiększa się wydatki jednostek budżetowych
        a\  zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b\  zmniejsza  się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
      2\ zmniejsza  się świadczenia na rzecz osób fizycznych

  zmniejsza  się rozdz.80113 dowóz uczniów do szkół
     zmniejsza  się wydatki bieżące
      1\ zmniejsza  się wydatki jednostek budżetowych
        a\  zmniejsza  się wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b\  zmniejsza  się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
     2\ zwiększa   się świadczenia na rzecz osób fizycznych

   zwiększa się rozdz.80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
      zwiększa się wydatki bieżące
      1\ zwiększa się wydatki jednostek budżetowych
        a\  zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b\  zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
     2\ zmniejsza   się świadczenia na rzecz osób fizycznych

 zmniejsza  się rozdz.80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
     zmniejsza  się wydatki bieżące
      1\ zmniejsza  się wydatki jednostek budżetowych      
        a\ zmniejsza  się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
  
 zmniejsza  się rozdz.80148 stołówki szkolne
     zmniejsza  się wydatki bieżące
      1\ zmniejsza  się wydatki jednostek budżetowych      
        a\ zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b\ zmniejsza  się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
     2\ zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych

5.038,00
5.038,00
4.638,00
2.960,00
1.678,00

400,00

53.500,00
53.500,00
51.000,00
23.500,00
27.500,00
2.500,00

163.100,00
163.100,00
163.600,00
199.600,00
36.000,00

500,00

21.600,00
21.600,00
22.000,00

9.500,00
12.500,00

400,00

14.900,00
14.900,00
17.100,00
24.100,00
7.000,00
2.200,00

7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00

76.400,00
76.400,00
74.300,00

8.700,00
65.600,00
2.100,00



  zwiększa się rozdz.80195 pozostała działalność
     zwiększa się wydatki bieżące
     1\ zwiększa się wydatki jednostek budżetowych
       a\ zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zmniejsza się Dz.852  Pomoc społeczna
  zmniejsza się rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki na
                                               ubezpieczenia emerytalne i rentowe
     zmniejsza się wydatki bieżące
        zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych

zwiększa się Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 zwiększa się rozdz.85401 świetlice szkolne
      zwiększa się wydatki bieżące
      1\ zwiększa się wydatki jednostek budżetowych
        a\  zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b\  zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
     2\ zmniejsza  się świadczenia na rzecz osób fizycznych

   zwiększa się rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów
     zwiększa  się wydatki bieżące
        zwiększa  się świadczenia na rzecz osób fizycznych

zwiększa się Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
   zwiększa się rozdz.90015 oświetlenie ulic,placów, dróg
   zwiększa się wydatki bieżące
     1\ zwiększa się wydatki jednostek budżetowych
       a\ zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych

    zwiększa się wydatki majątkowe
     zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne

zwiększa się Dz.926 Kultura fizyczna i sport
   zwiększa się rozdz.92601 obiekty sportowe
   zwiększa się wydatki bieżące
     1\ zwiększa się wydatki jednostek budżetowych
       a\ zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych

   

32.676,00
32.676,00
32.676,00
32.676,00

30.000,00

30.000,00
30.000,00
30.000,00

54.529,00
19.951,00
19.951,00
20.471,00
19.600,00

871,00
520,00

34.578,00
34.578,00
34.578,00

70.000,00
70.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00

43.000,00
43.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00




