
 

 

UCHWAŁA Nr V/30/2011 

RADY GMINY DOMANICE 

z dnia 29 marca 2011 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:  

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 333.000  

Dz. Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota 

926   Kultura fizyczna 333.000 

92601  Obiekty sportowe  333.000 

 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

333.000 

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 247.181  

Dz. Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota 

758   Różne rozliczenia 76.805 

75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  76.805 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  76.805 

801   Oświata i wychowanie 170.376 

80104  Przedszkola  170.376 

0830 Wpływy z usług  170.376 

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 521.730  

Dz. Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota 

700   Gospodarka mieszkaniowa 66.500 

70005  Gospodarka gruntami nieruchomościami  66.500 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  66.500 

750   Administracja publiczna 20.430 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20.430 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  15.118 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  350 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  53 

 4120 Składki na fundusz pracy  9 

 4210 Zakup materiałow i wyposażenia  400 

 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  4.500 

801   Oświata i wychowanie 434.550 

 80104  Przedszkola  434.550 
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  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  10.000 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  265.000 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  44.700 

  4120 Składki na fundusz pracy  7.300 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  7.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  31.600 

  4220 Zakup środków żywności  42.600 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  5.000 

  4260 Zakup energii  6.000 

  4280 Zakup usług zdrowotnych  1.000 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci internet  850 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej  

1.500 

  4410 Podróże służbowe krajowe  500 

  4430 Różne opłaty i składki  2.000 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  9.000 

  4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej  500 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250 

 90002  Gospodarka odpadami  250 

  4300 Zakup usług pozostałych  250 

§ 4. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 707.807  

Dz. Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota 

150   Przetwórstwo przemysłowe 2.835 

15011  Rozwój przedsiębiorczości  2.835 

 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

2.835 

750   Administracja publiczna 3.183 

 75095  Pozostała działalność  400 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  400 

  6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

2.783 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

412 

 75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  412 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  350 

  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  53 

  4120 Składki na fundusz pracy  9 

801   Oświata i wychowanie 63.377 

 80104  Przedszkola  63.127 

  2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  63.127 

 80110  Gimnazja  250 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  250 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000 

 92116  Biblioteki  5.000 

  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  5.000 

926   Kultura fizyczna 633.000 

 92601  Obiekty sportowe  633.000 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  633.000 
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§ 5.1. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstał deficyt budżetowy w kwocie 100.258zł, 

który po zmianach wynosi 728.123zł i zostanie pokryty: Przychodami pochodzącymi z:  

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynikającej z rozliczenia budżetu na 31.12.2010r. w kwocie 

128.123zł,  

- pożyczki długoterminowej, którą Gmina zaciągnie w WFOŚiGW w kwocie 600.000zł.  

2. W załączniku nr 2 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Domanice w 2011r.” do uchwały  

Nr III/11/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Domanice na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:  

1) Zwiększa się przychody gminy z tytułu:  

- nadwyżki z lat ubiegłych § 957 o kwotę 184.714 zł,  

2) Zmniejsza się przychody gminy z tytułu:  

- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym § 952 o kwotę 84.456 zł.  

3. Powyższy załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 6.1. W załączniku nr 1 „Zadania inwestycyjne w 2011r. oraz Limity wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne w latach 2011-2013” do uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2010r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na 2011 rok dokonuje się następujących zmian:  

1) W dz. 150 roz. 15011 § 6639 zwiększa się w 2011r. środki o kwotę 2.835zł na zadanie pn. „Przyspieszenie 

wzrostu konkurencyjności wojew. mazow. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 

opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)”, natomiast 

zmniejsza się o kwotę 2.835 zł środki na to zadanie w 2012r.  

2) W dz. 700 roz. 70005 § 6050 zmniejsza się środki na zadanie pn. „Regionalny projekt turystyczny 

Wschodniego Mazowsza (stanica rowerowa) o kwotę 66.500 zł,  

3) W dz. 750 roz. 75023 § 6060 zmniejsza się środki na zadanie pn. „Zakup zestawu komputerowego” o kwotę 

4.500 zł,  

4) W dz. 750 roz. 75095 § 6639 zwiększa się w 2011r. środki o kwotę 2.783 zł na zadanie pn. „Rozwój 

elektronicznej administracji w samorządach wojew. Mazow. wspomagającej niwelowanie dwudzielności 

potencjału województwa (Projekt EA)”, następnie zwiększa się środki o kwotę 3.037zł w 2012r., 

a zmniejsza się środki na to zadanie o kwotę 5.820zł w 2013r.  

5) W dz. 926 roz. 92601 § 6050 wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych 

w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz 

z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Domanicach-Kolonii” i przeznacza się kwotę 633.000 zł, w tym 

środki własne 300.000zł, dotacja z samorządu województwa mazowieckiego – 333.000zł. Realizacja 

zadania w 2011 roku.  

2. Powyższy załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 7.1. W załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe w 2011r.” do uchwały Rady Gminy nr III/11/2010 z dnia 

29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2011 dokonuje się następujących 

zmian:  

1) W dz. 921 roz. 92116 § 2480 zwiększa się środki na dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury 

o kwotę 5.000 zł,  

2) W dz. 801 roz. 80104 § 2540 wprowadza się dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola 

w Domanicach w kwocie 63.127 zł.  

2. Powyższy załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwały.  
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

  

 Przewodnicząca Rady Gminy: 

mgr Jolanta Urbanek 
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