
projekt 
Uchwała Nr XI/52/2011 
Rady Gminy Bojszowy 

 
z dnia  24 października 2011r. 

 
w sprawie: zmian w budżecie na 2011r 

 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „d” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 257 i 
art. 264 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 
1240) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy. 
 

 
Rada Gminy Bojszowy 

 
uchwala   

 
§1 
 

W uchwale Rady Gminy Bojszowy nr IV/13/2011 z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie budżetu na 2011r. 
dokonać następujących zmian: 
 

1. Zmniejszyć plan finansowy dochodów budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. nr 1 

2. Dokonać zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. 

nr 2 

3. Ustalić przychody budżetu Gminy Bojszowy w kwocie 1 200 000,00zł. § 992 – przychody 

z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 

4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 200 000,00zł. 

5. Ustalić nadwyżkę w kwocie 262 771,30zł. z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i 

kredytów. 

6. Zwiększyć plan rachunków dochodów własnych zgodnie z zał. nr 3 

7. Zwiększyć zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy 

na 2011r. zgodnie z zał. 4 

         
§2 
 

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego, roku budżetowego 2011. 

 
 
 

  



Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XI/52/2011 
Rady Gminy Bojszowy  
z dnia 24.10.2011 r. 

 
 

 
Dochody w zł. 
 
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Kwota 
   Zmniejszenia 
    
600  Transport i łączność 600 000,00 
    
  Dochody ogółem:  
  w tym:   
  dochody majątkowe:  
  z tego:   
  dotacje 600 000,00 
    
700  Gospodarka mieszkaniowa 600 000,00 
    
  Dochody ogółem:  
  w tym:   
  dochody majątkowe:  
  z tego:   
  dochody ze sprzedaży mienia 600 000,00 
    
Razem zmniejszenie dochodów 1 200 000,00 
 

 
 
 
 
 



 Załącznik nr 2 
do uchwały Nr XI/52/2011 
Rady Gminy Bojszowy  
z dnia 24.10.2011r. 

 
 
 

Wydatki w zł. 
 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Kwota 

   Zwiększenia Zmniejszenia 

600  Transport i łączność 130 000,00 491 000,00 
     
 60014 Drogi publiczne powiatowe 130 000,00  
     
  Wydatki ogółem:   
  w tym wydatki bieżące,   
  z tego:   
  - dotacje na pomoc finansową 130 000,00  
     
 60016 Drogi publiczne gminne  356 000,00 
     
  Wydatki ogółem:   
  w tym wydatki majątkowe,   
  z tego:   
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  356 000,00 
     
 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  135 000,00 
     
  Wydatki ogółem:   
  w tym wydatki bieżące,   
  z tego:   
  wydatki jednostek budżetowych   
  w tym:   
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  135 000,00 
     
801  Oświata i wychowanie 294 000,00  
     

Szkoły podstawowe 231 000,00   80101 
   

  Wydatki ogółem:   
  w tym wydatki bieżące:   
  w tym wydatki jednostek budżetowych   
  z tego:   
  - wynagrodzenia 231 000,00  
     
 80110 Gimnazja 60 000,00  
     
  Wydatki ogółem:   
  w tym wydatki bieżące:   
  z tego: wydatki jednostek budżetowych   
  w tym:   
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60 000,00  
     
 80113 Dowożenie uczniów do szkół 3 000,00  
     
  Wydatki ogółem:   
  w tym wydatki bieżące:   
  z tego: wydatki jednostek budżetowych   
  w tym:   
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000,00  
     
     
     
     
     
854  Edukacyjna opieka wychowawcza  3 000,00 



     
 85401 Świetlice szkolne  3 000,00 
     
  Wydatki ogółem:   
  w tym wydatki bieżące:   
  z tego: wydatki jednostek budżetowych   
  w tym:   
  - wynagrodzenia  3 000,00 
     
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70 000,00  
     
 90095 Pozostała działalność 70 000,00  
     
  Wydatki ogółem:   
  w tym wydatki bieżące:   
  z tego: wydatki jednostek budżetowych   

z tego:     
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70 000,00  

     
Razem zwiększenie/zmniejszenie wydatków 494 000,00 494 000,00 
 



Załącznik nr 3 
do uchwały Nr XI/52/2011 
Rady Gminy Bojszowy  
z dnia 24.10.2011r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zestawienie dochodów własnych 
jednostek budżetowych i wydatków 

nimi sfinansowanych w 2011r. 
 
 

Dz. Rozdz. wyszczególnienie Dochody 
zwiększenie 

Wydatki 
Zwiększenie 

801 80101 Szkoły podstawowe 2 000,00 2 000,00 
Razem rozdział 80101 2 000,00 2 000,00 

 
Razem zwiększenie dz. 801 2 000,00 2 000,00 

 


