Uchwała Nr 127/08
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 budŜecie Gminy Celestynów na 2008 rok między działami w zakresie
wydatków.

Zmniejsza się WYDATKI, w tym:
Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 50.000,00 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6210 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych zakładów budŜetowych

50 000,00
50 000,00
50 000,00

Zwiększa się WYDATKI, w tym:
Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 50.000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej
§ 6210 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych zakładów budŜetowych

50 000,00
50 000,00
50 000,00

§2
Dokonuje się zmian w uchwale budŜetowej w załączniku „Projekt plan przychodów i wydatków
zakładu budŜetowego Gospodarki Komunalnej na rok 2008” - zaktualizowany zał.1 stanowi
integralną część do niniejszej uchwały.
§3
Dokonuje się zmian w uchwale budŜetowej w załączniku „Plan zadań inwestycyjnych i wydatków
majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów” - aktualny zał.2 stanowi
integralną część do niniejszej uchwały.
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§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

/Bogdan Wójcik/
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UZASADNIENIE
Zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale 010 rozdziale 01010 § 6210 o kwotę 50.000,00 zł na
poczet zwiększenia wydatków w dziale 900 rozdziale 90017 § 6210 o kwotę 50.000,00 zł na budowę
studni głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Celestynowie. Inwestycja będzie realizowana przez
Zakład Gospodarki Komunalnej. Zmiana dotyczy właściwego zakwalifikowania wydatku mającego
źródło w dotacji w/g działu, rozdziału i paragrafu (z uchwały nr 112/08).
PowyŜszą zmianę odzwierciedlają zaktualizowane załączniki:
- „Projekt plan przychodów i wydatków zakładu budŜetowego Gospodarki Komunalnej
na rok 2008”.
- „Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku
przez Gminę Celestynów”
PowyŜsza uchwała nie wpływa na zmianę deficytu w 2008 roku.
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