
UCHWAŁA  NR XXIV/113/2008
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 28 listopada 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2008rok

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4  i  6,   51,  57  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r. 
o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) 
oraz  art.  165,  art.166,  art.168,  art.  184  ustawy  z  dnia   30  czerwca  2005r.  o  finansach 
publicznych (tekst jedn.  Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z  późn. zmianami)

RADA  GMINY  CHEŁM  ŚLĄSKI
u c h w a l a:

§ 1.
Dokonać  zmniejszenia  dochodów  budżetu  gminy  Chełm  Śląski  na  2008  rok  o  kwotę 
500.000,- zł., zgodnie  z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.
1.Dokonać  zmniejszenia  wydatków  budżetu  gminy  na  2008  rok  o  kwotę  (per saldo)  
   3.120.102,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. W ramach zmian planowanych wydatków zmniejsza się  dotację na sfinansowanie zadań 
    zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 35.000,- zł.

§ 3.
Dokonać zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między 
działami zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.
Dokonać zmniejszenia  planu  przychodów i rozchodów  zgodnie z załącznikiem  nr 4  do 
uchwały. 

§ 5.
Dokonać zmian Wykazu zadań realizowanych przez Urząd Gminy z funduszy strukturalnych 
Unii  Europejskiej  oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz zmian Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego dla Gminy Chełm  Śląski stanowiących odpowiednio  załącznik nr 12 
i 13  do uchwały nr XIII/72/07 z dnia 20 grudnia 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6  do 
niniejszej  uchwały.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Ochmański



Załącznik nr 1 
do Uchwały nr  XXIV/113/2008
Rady Gminy w Chełmie Śląskim 
z dnia 28 listopada 2008r.

Zmiany w budżecie gminy na 2008 rok

DOCHODY Kwota w złotych
Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie 

dochodów 
 

700 Gospodarka mieszkaniowa 500.000,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  500.000,-

Razem dochody 500.000,-



Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XXIV/113/2008
Rady Gminy w Chełmie Śląskim 
z dnia 28  listopada 2008r.

Zmiany w budżecie gminy na 2008 rok

WYDATKI                Kwota w złotych 
Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie 

wydatków
Zwiększenie 
wydatków

010 Rolnictwo i łowiectwo 2.644.524,- -
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2.644.524,- -

b) wydatki majątkowe 2.644.524,- -

750 Administracja publiczna 359.000,- -
75022 Rady gmin 4.000,- -

a) wydatki bieżące 4.000,-
75023 Urzędy gmin 355.000,- -

a) wydatki bieżące, w tym: 310.000,- -
wynagrodzenia i wydatki pochodne 310.000,- -
b) wydatki majątkowe 15.000,- -

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
Przeciwpożarowa 10.000,- -

75495 Pozostała działalność 10.000,- -
a) wydatki bieżące 10.000,- -

801 Oświata i wychowanie 2.700,- 17.552,-
80101 Szkoły podstawowe - 9.600,-

a) wydatki bieżące - 9.600,-
80104 Przedszkola - 5.000,-

a) wydatki bieżące - 5.000,-
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 

szkół - 2.952,-
a) wydatki bieżące - 2.952,-

80195 Pozostała działalność 2.700,- -
a) wydatki bieżące 2.700,- -

852 Pomoc społeczna 82.800,- -
85214 Zasiłki  i  pomoc  w  naturze  oraz  składki  na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30.000,- -
a) wydatki bieżące 30.000,- -

85215 Dodatki mieszkaniowe 15.800,- -
a) wydatki bieżące 15.800,- -

85219 Ośrodki pomocy społecznej 37.000,- -
a) wydatki bieżące, w tym: 37.000,- -



wynagrodzenia i wydatki pochodne 30.000,- -

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 15.270,-
85415 Pomoc materialna dla uczniów - 15.270,-

a) wydatki bieżące, w tym: - 15.270,-
wynagrodzenia i wydatki pochodne - 9.969,-

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16.500,- -
92195 Pozostała działalność 16.500,- -

a) wydatki bieżące 16.500,- -

926 Kultura fizyczna i sport 37.400,- -
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 37.400,- -

a) wydatki bieżące, w tym: 37.400,- -
Dotacja 35.000,-

Razem wydatki 3.152.924,- 32.822,-



Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XXIV/113/2008
Rady Gminy w Chełmie Śląskim 
z dnia 28 listopada 2008r.

Zmiany w planie wydatków 
budżetu  gminy  na  2008  rok

Dział Rozdz. Nazwa Kwota w złotych
zmniejszenie zwiększenie 

010 Rolnictwo i łowiectwo 50.000,-
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50.000,-

- wydatki bieżące 50.000,-

400 Wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w  energię 
elektryczną, gaz i wodę - 6.000,-

40002 Dostarczanie wody - 6.000,-
- wydatki bieżące - 6.000,-

600 Transport i łączność - 22.400,-
60004 Lokalny transport zbiorowy - 22.400,-

- wydatki bieżące, w tym: 22.400,-
dotacja - 22.400,-

851 Ochrona zdrowia 69.700,- -
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 69.700,- -

- wydatki majątkowe 69.700,- -

852 Pomoc społeczna 8.700,- -
85215 Dodatki mieszkaniowe 8.700,- -

- wydatki bieżące 8.700,- -

Razem zmiany 78.400,- 78.400,-



Załącznik nr 4 
do Uchwały nr XXIV/113/2008
Rady Gminy w Chełmie Śląskim 
z dnia 28 listopada 2008r.

ZMIANY  W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 
BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

 w złotych 
§ Nazwa Kwota 

zmniejszenia 

PRZYCHODY

957  Nadwyżki  z lat  ubiegłych 3.018.167,-
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 3.018.167,-

Razem przychody 3.018.167,-

ROZCHODY

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 398.065,-
W tym:
- spłata pożyczki z WFOŚIGW na budowę 
oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną 381.265,-
- spłata pożyczki z WFOŚIGW dot. modernizacji 
kotłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 16.800,-

Razem rozchody 398.065,-
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