
UCHWAŁA Nr III/10/10 
RADY GMINY D ĄBROWA 

z dnia 16 grudnia 2010 r. 
 

w sprawie zmiany budżetu Gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy 
Dąbrowa w sprawie uchwały budżetowej 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 późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Dąbrowa 
uchwala, co następuje: 
 
§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:        389 090,29 zł 
z tego: 
 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 zł 

Rozdział 01010 
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 

wsi 
3 000,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 zł 

                
  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 83 000,00 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 83 000,00 zł 

§ 0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

7 000,00 zł 

§ 0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności nieruchomości oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości  

76 000,00 zł 

                
  

Dział 756 

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

84 700,00 zł 

Rozdział 75601 
Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych 
1 100,00 zł 

§ 0350 
Podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej 

1 100,00 zł 



Rozdział 75615 

Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 

15 000,00 zł 

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 000,00 zł 

                
  

Rozdział 75616 

Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 
podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych 

65 300,00 zł 

§ 0340 Podatek od środków transportowych 9 400,00 zł 

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 55 900,00 zł 

                
  

Rozdział 75618 
Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw 

3 300,00 zł 

§ 0920 Pozostałe odsetki 3 300,00 zł 

                
  

Dział 758 Różne rozliczenia 191 345,00 zł 

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 191 345,00 zł 

§ 0580 
Grzywny i inne kary pieniężne od osób 
prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

26 000,00 zł 

§ 2990 

Wpłata środków finansowych z 
niewykorzystanych w terminie wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 

7 100,00 zł 

§ 6680 

Wpłata środków finansowych z 
niewykorzystanych w terminie wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 

158 245,00 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna 19 945,29 zł 

Rozdział 85212 
Świadczenia rodzinne, zaliczka 

alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

19 945,29 zł 



społecznego 

§ 2910 
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem 
lub pobranych w nadmiernej wysokości 

9 445,29 zł 

§ 2360 

Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami 

10 500,00 zł 

                
  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 7 100,00 zł 

Rozdział 90019 
Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 

7 100,00 zł 

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 150,00 zł 

§ 0580 
Grzywny i inne kary pieniężne od osób 
prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

950,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 zł 

 
§2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę:           67 204,96 zł 
z tego: 

Dział 756 

Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych 

67 204,96 zł 

Rozdział 75618 
Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw 

67 204,96 zł 

§ 0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych 
ustaw 

67 204,96 zł 

 
§3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę:         132 282,22 zł 
z tego: 
 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 090,00 zł 



Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 90,00 zł 

  Wydatki bieżące, w tym: 90,00 zł 

    zadania statutowe 90,00 zł 

 

Rozdział 01030 Izby rolnicze 3 000,00 zł 

  Wydatki bieżące, w tym: 3 000,00 zł 

    zadania statutowe 3 000,00 zł 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 36 470,16 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 36 470,16 zł 

  Wydatki bieżące, w tym: 1 470,16 zł 

    zadania statutowe 634,00 zł 

    wynagrodzenia i składki od nich naliczane 836,16 zł 

 

  Wydatki majątkowe, w tym: 35 000,00 zł 

    inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000,00 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 60 000,00 zł 

Rozdział 75410 
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży 

Pożarnej 
60 000,00 zł 

  Wydatki bieżące, w tym: 60 000,00 zł 

    dotacja 60 000,00 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 12 907,06 zł 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12 907,06 zł 

  Wydatki bieżące, w tym: 12 907,06 zł 



    dotacja dla Gminy opole 12 155,00 zł 

    zadania statutowe 752,06 zł 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 19 815,00 zł 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 19 815,00 zł 

  Wydatki bieżące, w tym: 19 815,00 zł 

    wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 750,00 zł 

    zadania statutowe 10 065,00 zł 

 
§4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:         410 702,10 zł 
z tego: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 065,00 zł 

Rozdział 01010 Izby rolnicze 7 065,00 zł 

  Wydatki bieżące, w tym: 965,00 zł 

    zadania statutowe 965,00 zł 

                
  

  Wydatki majątkowe, w tym: 6 100,00 zł 

    inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 100,00 zł 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 436,16 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 436,16 zł 

  Wydatki bieżące, w tym: 1 436,16 zł 

    zadania statutowe 1 436,16 zł 

Dział 750 Administracja publiczna 79 560,00 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin 76 560,00 zł 

  Wydatki bieżące, w tym: 76 560,00 zł 



    zadania statutowe 67 560,00 zł 

    wynagrodzenia i pochodne 9 000,00 zł 

 

Rozdział 75095 Pozostała działalność 3 000,00 zł 

    Wydatki bieżące, w tym: 3 000,00 zł 

    zadania statutowe 3 000,00 zł 

 

Dział 756 

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

1 000,00 zł 

Rozdział 75647 
Pobór podatków, opłat i 

nieopodatkowanych należności 
budżetowych 

1 000,00 zł 

  Wydatki bieżące, w tym: 1 000,00 zł 

    wynagrodzenia i pochodne 1 000,00 zł 

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego 30 000,00 zł 

Rozdział 75702 
Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego 

30 000,00 zł 

  Wydatki bieżące, w tym: 30 000,00 zł 

    Obsługa długu jst 30 000,00 zł 

 

Dział 852 Pomoc społeczna 9 445,29 zł 

Rozdział 85212 

Świadczenia rodzinne, zaliczka 
alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

9 445,29 zł 

  Wydatki bieżące, w tym: 9 445,29 zł 

    zadania statutowe 9 445,29 zł 

 



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 281 195,65 zł 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 227 195,65 zł 

  Wydatki bieżące, w tym: 31 204,15 zł 

    dotacja dla gminy Opole 31 204,15 zł 

 

  Wydatki majątkowe, w tym: 195 991,50 zł 

    dotacja dla gminy Opole 195 991,50 zł 

 

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 000,00 zł 

  Wydatki bieżące, w tym: 2 000,00 zł 

    zadania statutowe 2 000,00 zł 

 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 45 000,00 zł 

  Wydatki bieżące, w tym: 45 000,00 zł 

    zadania statutowe 45 000,00 zł 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność 7 000,00 zł 

  Wydatki bieżące, w tym: 7 000,00 zł 

    wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 zł 

    zadania statutowe 6 000,00 zł 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 500,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność 500,00 zł 

  Wydatki bieżące, w tym: 500,00 zł 

    zadania statutowe 500,00 zł 

 



Dział 926 Kultura fizyczna i sport 500,00 zł 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 500,00 zł 

  Wydatki bieżące, w tym: 500,00 zł 

    zadania statutowe 500,00 zł 

                

Rozdział 92695 Pozostała działalność 300,00 zł 

  Wydatki bieżące, w tym: 300,00 zł 

    zadania statutowe 300,00 zł 

 
§5. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy wynosi: 

Dochody 27 248 655,39 32 051 094,83 Wydatki 

Przychody 5 897 039,44 1 094 600,00 Rozchody 

RAZEM 33 145 694,83 33 145 694,83   

 
§6. Dokonuje się zmian w  załącznikach do uchwały Nr XXXIII/235/09 Rady 
Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 
2010 rok: 
 

1. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
2. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
3. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3. 
4. Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

 
§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 
 
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 

 


