Uchwała Nr 126/08
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 w dochodach i wydatkach bieŜących w budŜecie Gminy Celestynów
na 2008 rok.

DOCHODY:
Zwiększa się dochody bieŜące o kwotę 59 000,00 zł
w tym:
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 - Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/
§ 0830 Wpływy z usług

16 000,00
16 000,00

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
§ 0320 Podatek rolny

12 000,00
12 000,00

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
§ 0320 Podatek rolny

19 000,00
19 000,00

Dział 758 RóŜne rozliczenia
Rozdział 75814 - RóŜne rozliczenia finansowe
§ 0920
RóŜne odsetki

12 000,00
12 000,00
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WYDATKI:
Zwiększa się wydatki bieŜące o kwotę 59 000,00.zł.
w tym:
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4140 Wpłaty na Państw. Fund. Reh. Osób Niepełnosprawnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 4430 RóŜne opłaty i składki

59 000,00
6 000,00
25 000,00
14 883,00
10.000,00
3 117,00

§2
1. Dokonuje się zmian w dziale 754 w wydatkach bieŜących w budŜecie Gminy Celestynów
na 2008 rok.
Zmniejsza się wydatki bieŜące o kwotę 18.000,00 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Rozdział 75495 Pozostała działalność
§ 4300 Zakup usług pozostałych

18.000,00
18.000,00

Zwiększa się wydatki bieŜące o kwotę 18.000,00 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy

18.000,00
18.000,00

§3
1. Dokonuje się zmian w wydatkach w budŜecie Gminy Celestynów na 2008 rok.
A)

Zmniejsza się wydatki bieŜące o kwotę 30.000,00.zł.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

30 000,00
30 000,00

B)
Zmniejsza się rezerwę ogólna w wydatkach bieŜących o kwotę 29.000,0zł.
Dział 758 Rozliczenia róŜne
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 Rezerwy

29.000,00
29.000,00
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C)
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 59.000,0zł.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

59.000,00
59.000,00

§4
Dokonuje się zmian w uchwale budŜetowej w załączniku „Plan zadań inwestycyjnych i wydatków
majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów” – zaktualizowany zał. 1
stanowi integralną część do niniejszej uchwały.
§5
Dokonuje się zmian w uchwale budŜetowej w załączniku „Wydatki na wieloletnie programy
inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010 przez Gminę Celestynów” – zaktualizowany zał. 2
stanowi integralną część do niniejszej uchwały.
§6
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.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§8
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

/Bogdan Wójcik/
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UZASADNIENIE
I.
-

Zwiększenie dochodów w działach:
750 rozdziale 75023 § 0830 o kwotę 16 000,00 zł wynika ze zwiększonych niŜ zaplanowano
wpływów z usług,
756 rozdziale 75615 § 0320 o kwotę 12 000,00 zł wynika ze zwiększonych niŜ zaplanowano
wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
756 rozdziale 75616 § 0320 o kwotę 19 000,00 zł wynika ze zwiększonych niŜ zaplanowano
wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych.
758 rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 12 000,00 zł wynika ze zwiększonych niŜ zaplanowano
wpływów odsetek od lokat na rachunkach bankowych.

Zwiększono wydatki w dziale 750 rozdziale 75023 na łączną kwotę 59.000,00 zł w
następujących paragrafach:
- § 4010 o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- § 4140 o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
- § 4210 o kwotę 14.883,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposaŜenia,
- § 4300 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- § 4430 o kwotę 3.117,00 zł na róŜne opłaty i składki.
II.
Zmniejszono wydatki w dziale 754 rozdziale 75495 § 4300 o kwotę 18.000,00 zł na poczet
zwiększenia wydatków w dziale 754 rozdziale 75405 § 3000 o kwotę 18.000,00 z przeznaczeniem na
sfinansowanie dodatkowych patroli słuŜb ponadnormatywnych realizowanych przez policjantów KPP
w Otwocku w formie patroli pieszych na terenie gminy Celestynów.
III.
Na wniosek Komisji Finansów zmniejszono wydatki bieŜące w dziale 750 rozdziale 75023
§ 4040 o kwotę 30.000,00 zł oraz zmniejszono rezerwę ogólną w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o
kwotę 29.000,00 zł co razem stanowi 59.000,00 zł przenosząc je tytułem zwiększenia wydatków
majątkowych w dziale 010 rozdziale 01010 § 6059 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji
projektowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Celestynowie –Zadanie X.
W związku z powyŜszym ulegają zmianie załączniki:
- „Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez
Gminę Celestynów”; wartość w pozycji 1.I. „Środki własne” zostały zwiększone do
kwoty 909.000,00 zł. Wzrosła równieŜ wartość zadań w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”.
- „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010 przez
Gminę Celestynów”; wartość w pozycji I.1. „Środki własne” zostały zwiększone do kwoty
909.000,00 zł. Wzrosła równieŜ wartość programu „Kanalizacja”.
- „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych
oraz z Funduszu Spójności”; wartość w pozycji II.1 „Środki własne JST” w § 6059
zostały zwiększone do kwoty 909.000,00 zł. W związku z powyŜszym wzrosła wartość wydatków
majątkowych „razem”.

PowyŜsza uchwała nie wpływa na zmianę deficytu w 2008 roku.
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