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UCHWAŁA NR V.30.2011
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2011 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. 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 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230), art. 211, art. 212 ust. 1 i ust. 
2 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28 
poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238 poz. 578, Nr 257 poz. 1726), Rada Gminy 
Domaszowice uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr III/10/010 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy Domaszowice na 2011 rok, zmienionej uchwałą Nr IV.23.2011 z dnia 3 lutego 2011 r. wprowadza 
się następujące zmiany: 

1. Dochody budżetu na 2011 rok zmniejsza się w zakresie dochodów bieżących o kwotę 137 043,00 zł , 
z czego: 

1) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych, w § 0310 – Podatek od nieruchomości, zwiększa się o kwotę 26 922,00 zł; 

2) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego, w § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, zmniejsza się o kwotę 
163 965,00 zł. 

2. Wydatki budżetu na 2011 rok zwiększa się w zakresie wydatków bieżących - wydatki jednostek 
budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 71 322,00 zł, z czego: 

1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 
20 000 zł; 

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 
zwiększa się o kwotę 26 922,00 zł; 

3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, 
zwiększa się o kwotę 4 400,00 zł; 

4) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, z czego: 

a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł; 

b) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł. 

3. Przychody budżetu na 2011 rok zwiększa się w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 
2 pkt 6 ustawy, o kwotę 83 239,65 zł. 

4. Rozchody budżetu na 2011 rok zmniejsza się w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 
i kredytów, o kwotę 125 125,35 zł. 

5. W § 16 dodaje się ustęp 7, w następującym brzmieniu: 

„zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do kwoty 500 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Przewodniczący Rady 

Jan Nowak


