Uchwała Nr /10
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia...stycznia 2010 r.

Projekt nr 3

w sprawie zmiany budŜetu Gminy Kamień Pomorski na 2010 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 budŜetu gminy
z tego:
● dochody związane z realizacją zadań własnych,

o kwotę

16.393 zł.

kwota

16.393 zł.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 70004 Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 0970 Wpływy z róŜnych dochodów

o kwotę
kwota
kwota

16.393 zł.
16.393 zł.
16.393 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budŜetu gminy
z tego:
● wydatki związane z realizacją zadań własnych,

o kwotę

16.393 zł.

kwota

16.393 zł.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia

o kwotę
kwota
kwota

12.393 zł.
12.393 zł.
12.393 zł.

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

o kwotę
kwota
kwota

3.000 zł.
3.000 zł.
3.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240 Stypendia dla uczniów

o kwotę
kwota
kwota

1.000 zł.
1.000 zł.
1.000 zł.

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

Wnioskodawca:
Burmistrz Kamienia Pomorskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Henryk Masłowski

1

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 naleŜy między innymi dokonywanie zmian budŜetu gminy w danym roku
budŜetowym.

Dokonanie proponowanych zmian planowanych dochodów i wydatków budŜetu gminy na
2009 rok następuje w wyniku:
•

zwiększenia planu dochodów w dziale „Działalność usługowa”, rozdział Plany
zagospodarowania przestrzennego z tytułu wsparcia pienięŜnego po uchwaleniu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umoŜliwiającego budowę
Parku Wiatrowego Jarszewo - kwota 16.393 zł.
z przeznaczeniem na:
- w dziale „Transport i łączność”, rozdział – Drogi publiczne gminne na zakup kostki
brukowej (naprawa ciągu pieszego w Jarszewie) – kwota 12.393 zł.,
- w dziale „Oświata i wychowanie”, rozdział – Szkoły podstawowe na
dofinansowanie wymiany 3 sztuk okien w Szkole Podstawowej w Jarszewie
– kwota 3.000 zł.,
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział – Pomoc materialna dla
uczniów na wypłatę jednorazowego stypendium za szczególne osiągnięcia
– kwota 1.000 zł.

Mając na uwadze powyŜsze, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

2

