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UCHWAŁA NR XXXX/195/2010
RADY GMINY W SŁUPI JĘDRZEJOWSKIEJ

z dnia 24 maja 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 r 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity Dz.U. Dz 2001r. R. 142 poz.1591 z późn. zmianami)oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku – o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz 1240) Rada Gminy – uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 3 do Uchwały nr XXXIX/191/2010 –„Wydatki budżetu” w Dz. 750-rozdz.75095 § 4120 
w kolumnie „plan przed zmianami”- kwotę 1200zł zastępuje się kwotą 645zł, a w kolumnie –plan po zmianach – 
kwotę 5.977zł zastępuje się kwotą 5.422,-zł. 

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 208.518, -zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 208.518 ,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
niniejszej uchwały 

§ 4. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

§ 5. Dokonuje się zmian z załączniku nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/181/2010- „Dochody 
i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi 
ustawami w 2010r”. Otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

Przewodzniczący Rady Gminy 
Słupia (Jędrzejowska) 

Anna Gregorczyk
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Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetowych i wydatków budżetowych o kwotę 208.518,-zł wynikającą 
z następujących pism: - Pisma Wydziału Finansów i Budżetu ŚUW FN.I.3011.1-025/10 z dnia 23.04.2010r. 
o zwiększeniu dotacji w kwocie 3.320,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” - Pisma Wydziału Finansów i Budżetu ŚUW nr FN.I.3011.1-050/10 z dnia 
05.05.2010r. o zwiększeniu dotacji w kwocie 9.251,-zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń 
kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku 
Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. - Pisma Wydziału Finansów 
i Budżetu ŚUW nr FN.I.3011.1-029/10 z dnia 07.05.2010r. o dotacji w kwocie 189.025,-zł na realizację ustawy 
z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na pokrycie kosztów 
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2010r. - Pisma 
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach, że Decyzją Dyrektora Delegatury Nr 10/2010 z dnia 12 
maja 2010r. przyznana została dotacja w kwocie 6.922,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych 
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 
2010r. 
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