
UCHWAŁA NR XLII/162/10  

RADY GMINY ŁUBNICE  

z dnia 29 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 

 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.

z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235, 236 i 237

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy o kwotę – 128.461 zł. W dziale 600 – 

„Transport i łączność” w rozdziale 60078 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w § 2710 –

o kwotę – 20.000 zł. w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75107 – „Wybory Prezydenta RP” w § 2010 – 

o kwotę – 4.365 zł. w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 

w rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w § 2710 – o kwotę – 50.000 zł. 

w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85278 – „Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych” w § 2710 – o kwotę – 30.000 zł. w § 0960 – o kwotę – 17.025 zł. w rozdziale 

85216 – „Zasiłki stałe” w § 2030 - o kwotę – 7.071 zł.  

§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę – 128.461 zł. W dziale 600 – „ 

Transport i łączność” w rozdziale 60078 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w § 4270 – 

o kwotę – 20.000 zł. z przeznaczeniem na remonty dróg i mostów zniszczonych przez powódź. 

w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa” w rozdziale 75107 – „Wybory Prezydenta RP” w § 3030 – o kwotę – 4.365 zł. 

z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji 

wyborczych. w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 

w rozdziale 75478 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w § 3030 – o kwotę – 33.000 zł. 

w § 4260 – o kwotę – 16.000 zł. w § 4210 – o kwotę – 1.000 zł. z przeznaczeniem na usuwanie 

skutków powodzi przez jednostki OSP. w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85278 - 

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w § 3110 – o kwotę – 47.025 zł. z przeznaczeniem na 

wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi 2010 r. w rozdziale 

85216 – „Zasiłki stałe” w § 3110 – o kwotę – 7.071 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków 

stałych.  

§ 3. Dokonuje się zmian w budżecie gminy między działami, rozdziałami i paragrafami 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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