
 
Uchwała Nr LI/228/10 

Rady Gminy Kampinos 
z dnia 14 czerwca 2010r. 

 
zmieniająca Uchwałę BudŜetową Gminy Kampinos na 2010r. 

 
  Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 
235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 
1240 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 
późniejszymi zmianami ), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
W Uchwale BudŜetowej na 2010r. Nr XLVI/203/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 
2009r. wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. w § 1 - dochody budŜetu zwiększa się o kwotę 93.741,50 zł i zmniejsza o kwotę 84.292,50 

zł, tj. ustala się dochody budŜetu w łącznej kwocie 15.077.943,50 zł, w tym: 
1) dochody bieŜące zwiększa się o kwotę 93.741,50 zł i zmniejsza o kwotę 84.292,50 zł tj.            
do kwoty 13.437.879,50 zł 

    -  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do  
 Uchwały BudŜetowej pn. Dochody na 2010r. 
 
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budŜetu o kwotę 109.130,56 zł i zmniejsza o kwotę 99.681,56 

zł  tj. ustala się wydatki budŜetu w łącznej kwocie 15.077.943,50 zł, w tym: 
1) wydatki bieŜące zwiększa się o kwotę 108.630,56 zł i zmniejsza o kwotę 99.681,56 zł, tj.              
do kwoty 11.771.944,50 zł 

      2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 500,00 zł, tj. do kwoty 3.305.999,00 zł 
-  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do                     
Uchwały BudŜetowej pn. Wydatki na 2010r. 

 
   -     zmiany w wydatkach budŜetu obejmują zmiany planu wydatków bieŜących, zgodnie z zał. 
Nr 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały BudŜetowej pn. 
Wydatki bieŜące na 2010r. 
 
   -      zmiany w wydatkach budŜetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z 
zał. Nr 2b do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 2b do Uchwały BudŜetowej pn. Wydatki 
majątkowe na 2010r. 
 
 
3.   w § 10: 

a) pkt 1 - wprowadza się zmiany w wydatkach budŜetu gminy na zadania inwestycyjne na 
2010 rok nieobjęte  wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z zał. Nr 3 do 



niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały BudŜetowej pn. Wydatki na 
zadania inwestycyjne na 2010r. nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi. 

       
b) pkt 3 - wprowadza się zmiany w  wydatkach na programy i projekty finansowe z 
udziałem  środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
 niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 
 zmieniającym zał. Nr 12 do Uchwały BudŜetowej pn. Wydatki na programy i  projekty 
finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków  pochodzących  
ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 

 
 

§ 2. 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

1. Zmiany w dochodach gminy: 
 
• w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wprowadza się 
dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w 
wysokości 8.449,00 zł - zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z 
dnia 28.05.2010r. - pismo FIN I - 301/3011/756/8/2010 

• w dziale 852 - Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia dotacji celowych na zadania 
własne o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie pismo FIN.I.301/3011/64/10 z dn. 28.05.2010r. oraz dokonuje się zmiany 
klasyfikacji budŜetowej projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki na realizację 
projektu "Nowe moŜliwości w przyszłości", zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z 
Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych, zmniejszając dotacje celowe o 
kwotę 84.292,50 zł  

• w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się środki na 
projekt "Nowe moŜliwości w przyszłości" w kwocie 84.292,50 zł, zgodnie z otrzymanymi 
wytycznymi (zmiana klasyfikacji budŜetowej). 

  
2. Zmiany w wydatkach gminy: 
 
• w dziale 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o kwotę 7.949,00 

zł na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych 
• w dziale 851 rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się zwiększenia i 

jednocześnie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.500,00, celem urealnienia planu wydatków 
bieŜących 

• dział 852 rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia wydatków bieŜących na 
składki zdrowotne o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją 

• dział 852 rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe dokonuje się zmniejszenia świadczeń społecznych o kwotę 9.889,06 zł w związku 
z przeniesieniem środków do działu 853 

• dział 852 rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zmniejszenia wydatków 
na zadania bieŜące w kwocie 84.292,50 w związku z realizacją projektu "Nowe moŜliwości 
w przyszłości", w związku z przeniesieniem środków do działu 853 

• w dziale 853 -rozdz. 85395 - Pozostała działalność wprowadza się środki w kwocie 
94.181,56 zł na projekt "Nowe moŜliwości w przyszłości",  zgodnie z otrzymanymi 
wytycznymi w tym zakresie. 

• w dziale 926 rozdz. 92601 - Obiekty sportowe zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł na 
wydatki majątkowe dotyczące zadania "Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych w Gminie 
Kampinos" w związku z Budową kortu tenisowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym z 
Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie. 

 
 


