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UCHWAŁA NR XXXVII/245/10
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U z 
2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.211,art 212, art.235,art 236 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku Nr 157 poz.1240 ) Rada Miejska w 0sieku 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok o kwotę 206.356 zł zgodnie 
z załącznikiem Nr1 do niniejszej uchwały. 

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2010 o kwotę 616.771 zł ( dochody majątkowe) 
w Dziale 600- Transport i łączność , rozdział 60016 -Drogi publiczne gminne , § 6330 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin. 

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok o kwotę 206.356 zł zgodnie 
z załacznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały. 

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 616.771 zł w Dziale 600- Transport i łączność , rozdział 60016 -
Drogi publiczne gminne – wydatki majatkowe , w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2b i Nr 2c do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Zmienia się załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXIV/229/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 02 stycznia 
2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek pod nazwą „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 
roku „ w brzmieniu ustalonym jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Zmienia się załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/229/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 02 stycznia 2010 
roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją 
zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku 
„ w brzmieniu ustalonym jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 

3. Zmienia się załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIV/229/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 02 stycznia 
2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek pod nazwą „Dotacje celowe w 2010 roku „ 
w brzmieniu ustalonym jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

W uchwale Nr XXXIV/229/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 02 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok uchyla się dotychczasową treść § 10 pkt 1,2,3 i 4 i w to miejsce 
wprowadza się nową treść o brzmieniu: „Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 
kredytów i pożyczek zaciąganych na : 

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu -w kwocie 1.962.025 zł , w tym : kredyty ,pożyczki i papiery 
wartościowe zaciągane/emitowane/w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem 
dysponującym funduszami strukturalnymi lub funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie – 1.462.025 zł, 

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.115.000 zł , w tym: -kredyty w związku ze 
środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub funduszem 
Spójności Unii Europejskiej w kwocie 1.753.000 zł; 

3. spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu zaciągnietych pożyczek i kredytów w kwocie 720.000 
zł” 

§ 5. 

W uchwale Nr XXXIV/229/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 02 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok uchyla się dotychczasową treść § 11 pkt 1,2,3, 4,5 i 6 i w to miejsce 
wprowadza się nową treść o brzmieniu: „Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 0siek do : 
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1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu 
roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.962.025 zł , w tym: do zaciągania kredytów , pożyczek 
i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem 
dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 1.462.025 zł. 

2. zaciagania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym(2011)jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku , 

3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegającej na zmianach 
między wydatkami bieżącymi i majatkowymi , z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów 
inwestycyjnych; 

4. dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu; 

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu gminy” 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/245/10

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVII/245/10

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Zalacznik2a.xls

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXVII/245/10

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 30 kwietnia 2010 r.
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Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXXVII/245/10

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 30 kwietnia 2010 r.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/245/10

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 30 kwietnia 2010 r.
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Zalacznik4.xls

Zalacznik1.xls
Zalacznik2a.xls
Zalacznik2b.xls
Zalacznik2c.xls
Zalacznik3.xls
Zalacznik4.xls


Id: BUITI-ZDPMH-HTWJN-CXICL-FNNMP. Podpisany Strona 4
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Rady Miejskiej w Osieku
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Zalacznik5.xls

Zalacznik5.xls


Id: BUITI-ZDPMH-HTWJN-CXICL-FNNMP. Podpisany Strona 1

Uzasadnienie

Zmiany obejmują zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 a , w tym : 1/ zwiększenia 
dochodów o kwotę 206.356 zł , w tym : dotacja na stypendia- 76.176 zl; dochody własne- 106.180 zł. Dotacja dla 
szkół w ramach programu „Radosna szkoła” -24.000 zł 2/ zwiększenie wydatków o kwotę 206.356 zł , w tym: -
stypendia- 76.176 zl; -oświata i wychowanie- 130.180 zł. Pozostałe zmiany , które obrazuje załącznik Nr 2b i Nr 2c 
dotyczą przesunięć w ramach działów. W związku ze zmianą planu dotacji, wydatków związanych z realizacją 
zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz dotacji na wydatki inwestycyjne zmieniono załaczniki Nr 3a, 
Nr 7 i Nr 12 do uchwały Nr XXXIV/229/10 Rady Miejskiej w 0sieku . Zmiany w budżecie opracowano zgodnie 
z ustawą o finansach publicznych. Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji uchwały. 


