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                                              UCHWAŁA NR XXXIV/393/10                           PROJEKT  

RADY  MIEJSKIEJ  W  BIAŁEJ 

z dnia 4 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010  

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,  poz. 717, 

Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 

2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) 

oraz art. 211 w związku z art. 233 oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 

4 i art. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) Rada Miejska w Białej uchwala, co 

następuje: 

       

§ 1 

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2010 r. 

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW                o  kwotę  812.283,00   

 

 

 Dział 750 – Administracja publiczna                                                       o  kwotę  812.283,00  

 

 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin                                                                 o  kwotę   812.283,00 

 

dochody majątkowe                                                                                  o  kwotę  812.283,00 

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z  

               udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa  

               w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, płatności w  

               ramach budżetu środków europejskich                                     o  kwotę    812.283,00 

 

     

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW              o  kwotę   812.283,00   

 

 

 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                o  kwotę     403.000,00  

 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami               o  kwotę      403.000,00 

 

wydatki bieżące                                                                                      o  kwotę      403.000,00 

w tym: 

1.   wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                         o  kwotę      403.000,00 

        a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     o  kwotę      403.000,00 
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 Dział 750 – Administracja publiczna                                                    o  kwotę     409.283,00  

 

 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin                                                              o  kwotę      409.283,00 

 

wydatki majątkowe                                                                                o  kwotę     409.283,00 

 

§ 2 

 

Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 

 

Plan dochodów budżetu                                                                                     29.042.181,00 

Plan wydatków budżetu                                                                                     35.162.480,00 

 

Różnicę pomiędzy wielkością dochodów a wydatków zrównoważono: 

Nadwyżką budżetową pochodzącą z wolnych środków        1.097.844 zł. 

Przychody                                                                               5.622.455 zł. 
w tym: 

- kredyt                                                                                                          4.853.845 zł.     

- pożyczka na zadania finansowane ze środków europejskich                        768.610 zł. 

Spłata kredytu                                                                          - 600.000 zł. 

                                                                                                 ----------------------                               

                                                                                               6.120.299 zł. 

 

 

§ 3 

 

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXIX/315/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30.12.2009 r. 

otrzymuje treść zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

 

§ 5 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej oraz na 

tablicach ogłoszeń na terenie gminy. 

 

§ 6 

 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 
DOCHODY 

ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA 

750/75023/6297 środki na remont sali w urzędzie     812.283   

                            

Razem                                       + 812.283                                         

 Saldo      + 812.283  

PRZYCHODY 

ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA 

   

Razem                                                                                                            

 Saldo     0 

Dochody – przychody       812.283 – 0 = + 812.283  zł. 

WYDATKI 

ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA 

700/70005/ wypłata wierzycielom długu odziedziczonego po 

nabyciu spadku po państwu Kiwer                               403.000  

 
750/75023/ zakończenie wyposażenia sali                   409.283    

 

Razem                                          + 812.283   Razem                               + 812.283        

 Saldo   + 812.283   

 

Dokonany został operat szacunkowy nieruchomości po państwu Kiwer w Łączniku, wartość 

nieruchomości wynosi 402.910 zł. Gmina odziedziczyła majątek z długiem do wartości 

nieruchomości. Z dniem dokonania operatu wierzyciele za pośrednictwem komornika będą 

egzekwowali dług w stosunku do gminy. Stąd wymagane zabezpieczenie tej kwoty w 

budżecie. 

 

Dofinansowanie remontu sali w urzędzie – kwota 812.283 zł. przeznaczona zostanie na: 

 pokrycie wydatków poniesionych w latach poprzednich – 522.083 zł. 

 zakup sprzętu multimedialnego – 120.000 zł. 

 zakup stołów i krzeseł – 109.000 zł. 

 zakup platformy (wjazd na I piętro) – 60.000 zł. 

 promocja projektu – 1.200 zł.  

 

Z kwoty wydatków poniesionych w latach poprzednich tj. 522.083 zł. kwota 403.000 zł. 

przeznaczona jest na zapłatę długu – a pozostała 119.083 zł. rozdysponowana zostanie na 

następnej sesji. 

 

Sporządziła: Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy                         Biała, dnia 26.07.2010 r. 


