
Uchwała Nr 210/XXXVII/2010
Rady Gminy Gać

z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Na podstawie  art.  18 ust.  2  pkt  4,  pkt  10 i  art.  51 ust.  2  ustawy z dnia  8  marca  1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 
215,  219,  222,  235,  236,  237,  258  ust.  1,  264,  ust.  3  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r. 
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o 
zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, 
poz. 1664), art. 41 ust.  7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 
1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, 
poz. 872 z późn. zm.) Rada Gminy Gać: 

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 206/XXXV/2009 Rady Gminy Gać z dnia 31 grudnia 2009r.   dokonuje się 
następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 10 573 607,97 zł,  
      z tego:
      - dochody bieżące w kwocie – 10 573 607,97 zł,

2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 11 807 009,97 zł, 
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – 9 873 240,97 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 1 933 769 zł 

2) W § 6 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

W myśl art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 
oraz  niektórych  innych  ustaw  z  dniem  1  stycznia  2010r.  likwiduje  się  powiatowe  i  gminne 
fundusze  ochrony środowiska.  Należności  i  zobowiązania  powiatowych  i  gminnych  funduszy 
ochrony środowiska,  w tym nieściągnięte  należności  i  nieuregulowane zobowiązania,  stają  się 
odpowiednio należnościami i zobowiązaniami budżetów powiatów albo budżetów gmin. Środki 
pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych powiatowych i gminnych funduszy ochrony 
środowiska stają się odpowiednio dochodami budżetów powiatów i budżetów gmin oraz podlegają 
przekazaniu  na  rachunki  odpowiednio  budżetów  powiatów  i  budżetów  gmin.  Środki  te  oraz 
odzyskane  należności  pomniejszone  o  zobowiązania  przeznacza  się  na  finansowanie  ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 
18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.



3) W § 7 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

3)ustawy  z  dnia  20  listopada  2009r.  o  zmianie  ustawy  –  Prawo  ochrony  środowiska  oraz 
niektórych ustaw

DOCHODY
Dział
Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota  zł

900

90019

0690

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
DOCHODY BIEŻĄCE
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Wpływy z różnych opłat

1 425,97

1     425,97  

1425,97
1 425,97

Ogółem dochody:
1425,97

WYDATKI (finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w 
art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
– Prawo ochrony środowiska)

Dział
Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie Kwota

         zł

900

90019

4210
4300

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
WYDATKI BIEŻĄCE
1) wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych

1425,97

1425,97

1425,97
1425,97
1425,97

1 000,00
425,97

Ogółem wydatki:     1425,97

4) Skreśla się § 12



5) W § 9  w tabeli  dochodów dział  900 GOSPODARKA KOMUNALAN I  OCHRONA 
ŚRODOWISKA oraz pozycja RAZEM DOCHODY otrzymują brzmienie:

Dział
Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie Kwota

         zł

900

90001

90019

0830

0920

0690

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
DOCHODY BIEŻĄCE
Wpływy z usług

- wpłaty za ścieki 220 836 zł.
       

Pozostałe odsetki 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
DOCHODY BIEŻĄCE
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Wpływy z różnych opłat 

223     561,97  

222     136  
222 136
220 836 

1 300
1425,97

1425,97

1425,97

Ogółem dochody: 10 573 607,97

6) W § 10 w tabeli wydatków: 

a) w dziale 900  GOSPODARKA KOMUNALAN I OCHRONA ŚRODOWISKA:
- dodaje się rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 
opłat i kar za korzystanie ze środowiska w brzmieniu:

Dział
Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie Kwota

         zł

900

90019

4210
4300

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
WYDATKI BIEŻĄCE
1) wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych

1425,97

1425,97

1425,97
1425,97
1425,97

1 000,00
425,97

-  pozycja  900   GOSPODARKA  KOMUNALAN  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA 
otrzymuje brzmienie:



Dział
Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie Kwota

         zł

900
90001

3020

4170

4210

4260

4280
4300

4360

4430

4480

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
WYDATKI BIEŻĄCE

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Nagrody  i  wydatki  osobowe  nie  zaliczone  do 
wynagrodzeń
-środki BHP – konserwator sieci kanalizacyjnej

2) wydatki jednostek budżetowych:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia bezosobowe

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

Zakup materiałów i wyposażenia
- 12000 części do podłączy przykanalików do sieci 

kanalizacyjnej,  środki  chemiczne,  paliwo  do 
samochodu,  części  do  samochodu,  rękaw  do 
odwadniania osadu

- 20000 materiały do remontu oczyszczalni

Zakup energii
- energia  elektryczna  -  oczyszczalnia  ścieków, 

przepompownie

Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
- 1000 – remonty bieżące samochodu
- 6000  –  nadzór  technologiczny  nad  praca 

oczyszczalni ( 12 x 500 zł)
- 4000- badanie ścieków
- 10000  - badanie,  wywóz osadu z oczyszczalni na 

wysypisko
- 4500-  opłata  za  odprowadzanie  ścieków  -Urząd 

Marszałkowski
- 50000 remont części technologicznej  oczyszczalni i 
odnowa elewacji
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
telefonii komórkowej
Różne opłaty i składki
- ubezpieczenie samochodu
Podatek od nieruchomości
( 1% wartości amortyzacyjnej budowli)

617     937,97  
478 970
467 970

1 000 

1 000

466 970
17 000

17 000

449 970

32 000

127 740      

 
130

75 500

600

1 000

190 000



90003

90004

90015

90019

4530

6060

4300

4480

4210

4260
4300

6050

Podatek od towarów i usług (VAT)
WYDATKI MAJĄTKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki  na  zakupy  inwestycyjne  jednostek 
budżetowych
- zakup pompy i agregatu

Oczyszczanie miast i wsi
WYDATKI BIEŻĄCE
1) wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

Zakup usług pozostałych
- wywóz ,przyjęcie nieczystości na wysypisko
Podatek od nieruchomości

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
WYDATKI BIEŻĄCE
1) wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

Zakup materiałów i wyposażenia

Oświetlenie ulic, placów i dróg
WYDATKI BIEŻĄCE
1) wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

Zakup energii
Zakup usług pozostałych
-   konserwacja  urządzeń  oświetlenia  ulic  (40% 

zużytej energii)
-     opłata za dzierżawę słupów oświetleniowych

WYDATKI MAJĄTKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-Bodowa oświetlenia  ulicznego  przy  drodze  gminnej 
Mikulice – Wolica

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
WYDATKI BIEŻĄCE
1) wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

23 000
11 000
11 000

11 000

16     042  
16 042
16 042
16 042

16 000

42

500
500
500
500

500

120 000      
100 000
100 000
100 000

72 000
28 000

20 000
20 000
20 000

1425,97

1425,97
1425,97
1425,97



90095

4210
4300

4210

4300

zadań
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych

Pozostała działalność
WYDATKI BIEŻĄCE
1) wydatki jednostek budżetowych:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

Zakup materiałów i wyposażenia
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt

Zakup usług pozostałych
- wyłapywanie, opieka nad bezdomnymi zwierzętami

1 000,00
425,97

1     000  
1 000
1 000
1 000

500

500

b) pozycja RAZEM WYDATKI otrzymuje brzmienie:

   RAZEM WYDATKI 11 807 009,97

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 
roku.


	Rady Gminy Gać
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