Uchwała Nr 131/08
Rady Gminy Celestynów
z dnia 17 września 2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie 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 pomiędzy działami w ramach wydatków w budżecie Gminy Celestynów na
rok 2008.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł.
Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25 000,00
25 000,00
25 000,00

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 25.000,00 zł.
Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 4300 Zakup usług pozostałych

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/
§ 4270 Zakup usług remontowych

15 000,00
15 000,00
15 000,00
10.000,00
10 000,00
10 000,00

§2
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej w załączniku „Plan zadań inwestycyjnych i wydatków
majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów” - aktualny zał.1 stanowi
integralną część do niniejszej uchwały.
§3
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej w załączniku „Wydatki na wieloletnie programy
inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010 przez Gminę Celestynów” – zaktualizowany zał. 2
stanowi integralną część do niniejszej uchwały.
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§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
/Bogdan Wójcik/

UZASADNIENIE
Zmniejszenie wydatków w dziale 710 rozdziale 71004 § 6050 o kwotę 25.000,00 zł dokonano
na poczet zwiększenia wydatków dziale 710 rozdziale 71004 w § 4300 o kwotę 15.000,00 zł z
przeznaczeniem na wykonanie badań geologicznych wód gruntowych na terenie Gminy Celestynów
oraz w dziale 750 rozdziale 75023 § 4270 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem do przeprowadzenia
remontu w Urzędzie Gminy Celestynów.
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