Uchwała Nr XLVI/330/09
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 14 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2009 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 późniejszymi zmianami ) uchwala się ,co
następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy
z tego:
● dochody związane z realizacją zadań własnych,
● dochody związane z realizacją zadań finansowanych z
dotacji rozwojowych,

o kwotę

220.629,32 zł.

kwota

11.316,00 zł.

kwota

209.313,32 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

o kwotę
kwota

11.316,00 zł.
11.316,00 zł.

kwota

11.316,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
§ 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej
§ 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej

o kwotę
kwota
kwota

209.313,32 zł.
209.313,32 zł.
177.916,32 zł.

kwota

31.397,00 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy
z tego:

o kwotę

220.629,32 zł.

kwota

11.316,00 zł.

kwota

209.313,32 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę
kwota
kwota

11.316,00 zł.
11.316,00 zł.
11.316,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 209.313,32 zł.
kwota 209.313,32 zł.
kwota
46.423,41 zł.
kwota
8.192,37 zł.
kwota
8.424,12 zł.
kwota
1.486,61 zł.

●
●

wydatki związane z realizacją zadań własnych,
wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z
dotacji rozwojowych,
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§ 4128 Składki na Fundusz Pracy
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4308 Zakup usług pozostałych
§ 4309 Zakup usług pozostałych
§ 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
§ 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota

1.358,73 zł.
239,77 zł.
94.119,91 zł.
16.609,40 zł.
9.816,65 zł.
1.732,35 zł.
13.158,00 zł.
2.322,00 zł.
272,00 zł.

kwota

48,00 zł.

kwota

467,50 zł.

kwota

82,50 zł.

kwota

3.876,00 zł.

kwota

684,00 zł.

§ 3. W załączniku nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr
XXXV/275/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień
Pomorski na 2009 rok w „ Wydatkach budżetu Gminy Kamień Pomorski na programy i
projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności Unii Europejskiej w 2009 r.” zmienia się plan finansowania w pozycjach:
Łączne nakłady finansowe

Finansowanie 2009r.
środki własne środki pomocowe

Dodaje się pozycję:
Dział 853 Rozdział
85395
„Klub Integracji Społecznej
w Kamieniu Pomorskim lokalny animator aktywności
i integracji”

209.313,32 zł.

31.397,00 zł.

177.916,32 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Henryk Masłowski
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Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady
Gminy należy między innymi dokonywanie zmian budżetu gminy w danym roku
budżetowym.
Dokonanie proponowanych zmian planowanych dochodów budżetu gminy na 2009 rok
następuje w wyniku:
· zwiększenia planu dochodów w dziale „ Różne rozliczenia”, rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 11.316 zł.(pismo Ministra Finansów ST5/4822/3g/BKU/09 z dnia 29
czerwca 2009r.)
· zwiększenia planu dochodów w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej”, rozdział – Pozostała działalność o kwotę 209.313,32 zł. z tytułu
dofinansowania realizacji projektu „Klub Integracji Społecznej w Kamieniu
Pomorskim – lokalny animator aktywności i integracji”.
Natomiast proponowane zmiany planowanych wydatków budżetu gminy na 2009 rok
dotyczą:
· zwiększenia planu wydatków w dziale „ Oświata i wychowanie ”, rozdział Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących w
obiektach oświatowych o kwotę 11.316 zł.
· zwiększenia planu wydatków w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej ”, rozdział – Pozostała działalność o kwotę 209.313,32 zł. z
przeznaczeniem na wsparcie finansowe przy realizacji projektu
„Klub Integracji Społecznej w Kamieniu Pomorskim – lokalny animator aktywności i
integracji” pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

w § 3. w załączniku nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr
XXXV/275/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień
Pomorski na 2009 rok w „ Wydatkach budżetu Gminy Kamień Pomorski na programy i
projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności Unii Europejskiej w 2009 r.”, w związku ze zmianą budżetu niniejszą uchwałą
dodaje się pozycję;
„Klub Integracji Społecznej w Kamieniu Pomorskim – lokalny animator aktywności i
integracji”
z uwagi na otrzymanie środków finansowych na realizację tego projektu.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały
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