UCHWAŁA Nr XLVI/41/2010
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 23 września 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:
§1
1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2010 r. w globalnej kwocie 18.070,00 zł
tj. do wysokości: 30.041.245,58 zł z tego:
dział
851 Ochrona zdrowia
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- dochody bieżące (dotacja z Województwa Śląskiego na

o kwotę
o kwotę
o kwotę

18.070,00
18.070,00
18.070,00

likwidację szkód w Świetlicy w Chałupkach)

2. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2010 r. w globalnej kwocie 18.070,00 zł,
tj. do wysokości: 33.285.072,58 zł z tego:
dział
851 Ochrona zdrowia
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

o kwotę
o kwotę
o kwotę

18.070,00
18.070,00
18.070,00

UZASADNIENIE
zmian dokonanych w budżecie gminy na 2010 rok
Zmian w budżecie dokonano poprzez:
 wprowadzenie dotacji (pomocy finansowej) uzyskanej od Województwa Śląskiego na
realizację zadania „Likwidacja szkód w Świetlicy w Chałupkach” na podstawie Uchwały
Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/16/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej gminom Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na
likwidację szkód powstałych na skutek powodzi i intensywnych opadów atmosferycznych
mających miejsce w województwie śląskim w maju i czerwcu 2010 roku w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu
profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży.

