
Uchwała Nr XLVII/204/10
Rady Gminy Kampinos
z dnia 1 lutego 2010r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.

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

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2010r. Nr XLVI/203/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia
2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę   359.703,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu
w łącznej kwocie   15.145.347,00 zł, w tym:

      1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 356.303,00 zł tj. do kwoty 12.641.426,00 zł
      2) dochody majatkowe zwiększa się o kwotę 3.400,00 zł tj. do kwoty 2.503.921,00 zł
   -  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do    
      Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010r.

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę   359.703, 00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w
łącznej kwocie   14.620.390,00 zł, w tym:

      1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 334.303,00 zł, tj. do kwoty11.478.945,00 zł
      2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25.400,00 zł, tj. do kwoty 3.141.445,00 zł
   -  zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do
Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010r.

   -     zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z zał.
Nr 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn.
Wydatki bieżące na 2010r.

   -      zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z
zał. Nr 2b do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
majątkowe na 2010r.

3. w § 10:
      a) pkt 1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte
 wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę 3.400,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3 do



 niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na
 zadania inwestycyjne na 2010r. nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.
      b) pkt 2 - zwiększa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010   
                   - 2012 o kwotę 22.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały,    
 zmieniającym zał. Nr11 do Uchwały Budżetowej pn. Limity wydatków na    
 wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012   
      c) pkt 3 - zwiększa się wydatki na programy i projekty finansowe z udziałem środków         
 europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych     
 niepodlegających zwrotowi o kwotę 314.703,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do   
 niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na
 programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków
 pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu na 2010r. wynoszą 15.145.347,00 zł,
planowane wydatki 14.620.390,00 zł. Przychody - 400.000,00, rozchody 924.957,00 zł.
Nadwyżka budżetu wynosi 524.957,00 zł.   

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody gminy:

• w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem o kwotę
45.000,00 zł - tytułem wpływu podatku od środków transportowych, w związku z
rejestrowaniem nowych pojazdów na terenie gminy ( zgodnie z informacją podatkową ze
Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego )

• w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 314.703,00 zł - tytułem dofinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu "Mali odkrywcy"

2. Zwiększa się planowane wydatki gminy:

• w dziale 754 rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - o kwotę 23.000,00 w związku z
koniecznością remontów samochodów pożarniczych: OSP w Szczytnie i OSP w Strzyżewie.

• w dziale 801 rozdz. 80104 - Przedszkola - o kwotę 314.703 zł w związku z realizacją
projektu  POKL "Mali odkrywcy", w tym 3.400,00 /wydatki inwestycyjne/ na zakup laptopa z
oprogramowaniem

• w dziale 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - o kwotę 22.000,00 zł /wydatki
majątkowe/ na wykonanie koncepcji architektonicznej budowy hali sportowej przy Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie.


