
Uchwała Nr VIII/33/2010 
Rady Gminy Bojszowy 

 
z dnia 27/ 06 /2011r. 

 
w sprawie: zmian w budżecie na 2011r 

 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) w związku z art. 233 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) - na wniosek Wójta Gminy 
Bojszowy 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 luty 2011r. w sprawie budżetu na 2011r. 
dokonać następujących zmian: 
 

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

2. Zwiększyć plan finansowy wydatków budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. nr 2.  

3. Źródłem pokrycia zwiększenia wydatków będą dochody budżetu Gminy Bojszowy w 

kwocie 107 885zł. wymienione w załączniku nr 1 oraz przychody z tytułu wolnych środków 

 w kwocie 685 453,70zł. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy 

wynikająca z kredytów z lat poprzednich. 

4. Zwiększyć plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi 

sfinansowanych zgodnie z zał. nr 3 

         
§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 VIII / 33 /2011 
Rady Gminy Bojszowy  
z dnia 27.06.2011r. 

 
 

 
Dochody w zł. 
 
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Kwota 
   Zwiększenia 
    
700  Gospodarka mieszkaniowa 171 694,00 
    
  Dochody ogółem:  
  w tym:   
  dochody majątkowe:  
  z tego:  
   - inne: sprzedaż gruntu 171 694,00 
    
758  Różne rozliczenia 107 885,00 
    
  Dochody ogółem:  
  w tym:   
  dochody bieżące:  
  z tego:  
  - inne : subwencja oświatowa 107 885,00 
    
Razem zwiększenie dochodów 279 579,00 
 

 
 
 
 
 



 Załącznik nr 2 
do uchwały Nr VIII/ 33 /2011 
Rady Gminy Bojszowy  
z dnia 27.06.2011r. 

 
 
 

Wydatki w zł. 
 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Kwota 

   Zwiększenia Zmniejszenia 

600  Transport i łączność 427 425,70  
     
 60016 Drogi publiczne gminne 427 425,70  
     
  Wydatki ogółem:   
  w tym wydatki bieżące,   
  z tego: wydatki jednostek budżetowych   
  w tym: wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 427 425,70 
 

     
700  Gospodarka mieszkaniowa 271 694,00  
     
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 271 694,00  
     
  Wydatki ogółem:   
  w tym wydatki bieżące:   
  z tego: wydatki jednostek budżetowych   
  w tym: wydatki związane z realizacją zadań  

statutowych 
100 000,00  

   - wydatki majątkowe   
  z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 171 694,00  
     
     
     
     
801  Oświata i wychowanie 158 913,00  
     
 80101 Szkoły podstawowe 53 000,00  
     
  Wydatki ogółem:   
  w tym wydatki bieżące:   
  z tego: wydatki jednostek budżetowych   
  w tym:   
  - wynagrodzenia 40 000,00  
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 000,00  
     
 80104 Przedszkole 60 000,00  
     
  Wydatki ogółem:   
  w tym wydatki bieżące:   
  z tego: wydatki jednostek budżetowych   
  w tym:   
  - wynagrodzenia 60 000,00  
     
 80110 Gimnazja 45 913,00  
     
  Wydatki ogółem:   
  w tym wydatki bieżące:   
  z tego: wydatki jednostek budżetowych   
  w tym:   
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 913,00  

 
 
 
 

  

 

  



852  Pomoc społeczna 70 000,00  
     
 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 70 000,00 
 

     
  Wydatki ogółem:   
  w tym wydatki bieżące:   
  z tego: wydatki jednostek budżetowych   
  w tym:   
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70 000,00  
     
854  Edukacyjna opieka wychowawcza  13 000,00 
     
 85401 Świetlice szkolne  13 000,00 

     
Wydatki ogółem:   

  w tym wydatki bieżące:   
  z tego: wydatki jednostek budżetowych   
  w tym:   
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  13 000,00 
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00  
     
 92195 Pozostała działalność 50 000,00  
     
  Wydatki ogółem:   
  w tym wydatki bieżące:   
  z tego: wydatki jednostek budżetowych   
  w tym:   

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 000,00    
   

Razem zwiększenie/zmniejszenie wydatków 978 032,70 13 000,00 



Załącznik nr 3 
do uchwały Nr VIII / 33 /2011 
Rady Gminy Bojszowy  
z dnia 27.06.2011r. 

 
Zestawienie dochodów własnych 

jednostek budżetowych i wydatków 

nimi sfinansowanych w 2011r. 

 

 

Kwota zwiększenia w zł. 
Dz. Rozdz. Nazwa jednostki 

dochody  wydatki 
801 80101 Szkoły podstawowe 14 100,00 14 100,00 
Razem zwiększenie 14 100,00 14 100,00 
 


