Uchwała Nr 125/08
Rady Gminy Celestynów
z dnia 14 sierpnia 2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy Celestynów na rok 2008r.

Na podstawie art.18.ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.179 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249 z 2005r poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Gminy Celestynów
– uchwala, co następuje:
§1
1. Dokonuje się zmian między paragrafami w dochodach w budŜecie Gminy Celestynów na 2008
rok.

DOCHODY:
Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6 600,00 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6338 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin

6 600,00
6 600,00

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6 600,00.zł.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin

6 600,00
6 600,00

§2
1. Dokonuje się zmian w wydatkach budŜetu Gminy Celestynów na rok 2008 rok.

a) Zmniejsza się wydatki bieŜące (środki z dotacji) o kwotę 11 636,00zł:
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
b)

11 636,00
5 000,00
6 636,00

Zmniejsza się wydatki bieŜące o kwotę 11.636,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
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11.636,00
11.636,00

c)

Zwiększa się wydatki bieŜące o kwotę 11.636,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek

11 636,00
5 000,00
6 636,00

§3
Dokonuje się zmian w załączniku 1 do uchwały budŜetowej na 2008r. „Plan zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2008” – zaktualizowany załącznik stanowi integralną część
niniejszej uchwały.
§4
Dokonuje się zmian w załączniku 2 do uchwały budŜetowej na 2008r „Plan zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2008”. Zaktualizowany załącznik stanowi integralną część
do niniejszej uchwały.
§5
Dokonuje się zmian w załączniku 3 do uchwały budŜetowej na 2008r „Wydatki na programy i
projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności”. Stanowi
on integralną część do niniejszej uchwały.
§6
Dokonuje się zmian w załączniku 4 do uchwały budŜetowej na 2008r „Plan dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Jednostkom
Samorządu Terytorialnego ustawami”. Stanowi on integralną część do niniejszej uchwały.
§7
Dokonuje się zmian w uchwale budŜetowej w załączniku „Wydatki na wieloletnie programy
inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010 przez Gminę Celestynów” – zaktualizowany zał. 5
stanowi integralną część do niniejszej uchwały.
§8
Dokonuje się zmian w uchwale budŜetowej w załączniku „Plan zadań inwestycyjnych i wydatków
majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów” – zaktualizowany zał. 6
stanowi integralną część do niniejszej uchwały.
§9
Dokonuje się zmian w załączniku 7 do uchwały budŜetowej na 2008r „Plan przychody i rozchody
budŜetu Gminy Celestynów w 2008 roku”. Stanowi on integralną część do niniejszej uchwały.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
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§ 11
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

/Bogdan Wójcik/

3

UZASADNIENIE
Zmiany dotyczą uchwały nr 113/08r.
Zmniejszenie dochodów w dziale 010 rozdziale 01010 § 6338 o kwotę 6.600,00 zł dokonano
na poczet zwiększenia dochodów w dziale 010 rozdziale 01010 § 6330 o kwotę 6.600,00 zł z tytułu
dotacji celowych otrzymanych z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin.
W uzupełnieniu do Uchwały nr 113/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku oraz na podstawie
Decyzji nr 3/2008 sygn. FIN I /301/3011/13/2008 Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się wydatki
(środki z dotacji) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – rozdziale 80195 - zgodnie z klasyfikacją:
- § 4210 o kwotę 5.000,00 zł,
- § 4240 o kwotę 6 636,00 zł.
Zmniejszenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80114 § 4010 o kwotę 11.636,00 zł dokonuje się na
poczet zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 na łączną kwotę 11.636,00 zł w
następujących paragrafach:
- § 4210 kwota 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposaŜenia,
- § 4240 kwota 6 636,00 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek.
W załączniku nr 1 „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok”
– plan dochodów – dodano dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność”
§ 2010 w kwocie 4 356,00 zł w rubryce „kwota przed zmianą” oraz „stan po zmianie”.
PowyŜsza dotacja została wprowadzona Zarządzeniem nr 26/2008 Wójta Gminy Celestynów z dnia
19 maja 2008 roku.
W załączniku nr 2 „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok”
– plan wydatków– dodano dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność”
§ 4210 w kwocie 85,40 zł oraz § 4430 w kwocie 4 270,60 zł w rubryce „kwota przed zmianą” oraz
„kwota po zmianie”.
PowyŜsza dotacja została wprowadzona Zarządzeniem nr 26/2008 Wójta Gminy Celestynów z dnia
19 maja 2008 roku.
W załączniku nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy
strukturalnych oraz z Funduszu Spójności” w Samorządowym Instrumencie Wsparcia i Rozwoju
Mazowsza w pozycji 5 „Zagospodarowanie Centrum Celestynowa” dodano § 6050 „wydatki
inwestycyjne jednostek budŜetowych” w kwocie 50 000,00 zł jako środki własne pochodzące ze
środków „sołeckich” Celestynowa, o których mowa w Uchwale 112/08 Rady Gminy Celestynów z
dnia 25 czerwca 2008 roku, § 1, strona 2.
W załączniku nr 4 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych Jednostkom Samorządu Terytorialnego ustawami” – po
zmianie skorygowano kwotę „dochodów ogółem” na kwotę 59.487,00 zł oraz „dochody podlegające
przekazaniu do budŜetu państwa” na kwotę 56.512,65 zł.
W załączniku nr 5 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach
2008-2010 przez Gminę Celestynów” w programie:
- V „Zagospodarowanie Centrum Celestynowa” pozycja 1 „Realizacja projektu zagospodarowanie
Centrum Celestynowa” w dziale 900 rozdziale 90004 dodano kwotę 50 000,00 zł w środkach
własnych w roku 2008. Korekta została dokonana w celu spójności z załącznikiem „Wydatki na
programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz z Funduszu
Spójności” oraz z załącznikiem do uchwały budŜetowej na 2008 rok „Plan zadań inwestycyjnych
i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów”.
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W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w zadaniu nr 7 przeniesiono kwoty następująco:
- kwota 6.600,00 zl z kolumny nr 13 do kolumny nr 11,
- kwota 88.192,00 zł z kolumny nr 17 do kolumny nr15,
- kwota 300.000,00 zł z kolumny nr 21 do kolumny nr 19.
W dziale 801 „Budowa i modernizacja obiektów oświatowych” w zadaniu nr 1 przeniesiono kwotę
200.000,00 z kolumny nr 21 do kolumny 19.
Ponadto w załączniku „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach
2008-2010 przez Gminę Celestynów” zaktualizowano łączne kwoty nakładów finansowych w
okresie realizacji programów (kolumna 7,8,9).
W załączniku nr 6 „Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych
w 2008 roku przez Gminę Celestynów” w programie IX dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego” zadania podzielono następująco:
- zadanie nr 1 –RównowaŜenie dysproporcji i budowanie kapitału społecznego - komputeryzacja i
wyposaŜenie świetlic wiejskich – określone kwotą 2 000,00 zł, odzwierciedla załącznik nr 5
„Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010 przez Gminę
Celestynów”(VI.1) jako kontynuacja zadania wieloletniego.
- zadanie nr 2 – Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrówce – określone kwotą 19 067,00 zł planuje się
zrealizować do końca 2008 roku ze środków własnych (sołeckich).
PowyŜsza kwota nie jest ujęta w załączniku „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
realizowane w latach 2008-2010 przez Gminę Celestynów”.
W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w zadaniu nr 7 przeniesiono kwotę 6 600,00 zł z kolumny nr
12 do kolumny nr 9 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Zmniejszenie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie – o kwotę 11.636,00 zł
wpłynęło na zmniejszenie deficytu. PowyŜszą zmianę przedstawia załącznik „Plan przychody i
rozchody budŜetu Gminy Celestynów w 2008 rok” (zał.7).
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