Uchwała Nr 132/08
Rady Gminy Celestynów
z dnia 10 października 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.165, art. 168, 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 wydatkach budŜetu Gminy Celestynów na 2008 rok.
Zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieŜące na organizację imprez kulturalnych o
kwotę 15.000,00 zł
Dział 758 RóŜne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

15.000,00

§ 4810 Rezerwy

15.000,00

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł:
Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

5.000,00

§ 6050

5.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu
§ 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

5.000,00
5.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85219- Ośrodki opieki społecznej

5.000,00

§ 6060

5.000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budŜetowych

Zwiększa się:
Wydatki bieŜące w łącznej kwocie 199.497,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu

153.518,00

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

145.000,00

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.497,00

§ 4120

Składki na fundusz pracy

4.021,00

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

9.277,00

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7.500,00

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.757,00

§ 4120

Składki na fundusz pracy

20,00

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

16.702,00

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12.500,00

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120

Składki na fundusz pracy

3.635,00
567,00

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75022 Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu

3.500,00

§ 4170

3.500,00

Wynagrodzenia bezosobowe

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

Zakup usług remontowych

5.000,00
5.000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

10.000,00

§ 2560

10.000,00

Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.500,00

§ 2480

1.500,00

Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji
kultury

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł:
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne

10.000,00

§ 6050

10.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

§2
1. Deficyt budŜetu Gminy stanowiący róŜnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków
wynosi 2.381.891,15 złotych, zostanie pokryty przychodami z:
a) wolnych środków jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu
Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 126 126,15
złotych,
b) kredytów długoterminowych i poŜyczek w wysokości 1 255 765,00 złotych.
2. Przychody budŜetu w wysokości 4.212.414,15 złotych, rozchody w wysokości
1.830.523,00 złotych określa załącznik Nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
§3
Dokonuje się zmian w Uchwale BudŜetowej na 2008 rok w załączniku „Plan zadań
inwestycyjnych wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę
Celestynów” – załącznik nr 2 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
§ 4
Dokonuje się zmian w Uchwale BudŜetowej na 2008 rok w załączniku „ Dotacje dla
instytucji kultury” – załącznik nr 3 stanowiący integralną część niniejszej u chwały.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 6
1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
2. Wójt Gminy Celestynów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym
dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy
/ Bogdan Wójcik /

Uzasadnienie
I.
W trakcie realizacji budŜetu 2008 r. następuje konieczność zwiększenia wydatków w
łącznej kwocie 179.497,00 zł i przeznaczenia ich na:
1. Wynagrodzenia

osobowe pracowników Urzędu Gminy Celestynów w kwocie
145.000,00 zł, a takŜe pochodne w postaci składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie
4.497,00 zł, oraz składki na fundusz pracy w wysokości 4.021,00 zł. Wydatki te wynikają
z zawartych umów o pracę, w dniu 15 marca br. Rada Gminy uchwalając budŜet na 2008
rok zapisała w paragrafach płacowych UG (dział 750, rozdział 75023) kwoty niŜsze niŜ w
projekcie budŜetu, Wójt jednak dalej realizował swoje załoŜenia w oparciu o
prowizorium. Doprowadziło to do sytuacji, Ŝe zabraknie środków finansowych na wypłaty
wynagrodzeń dla pracowników UG. Wobec powyŜszego, Rada Gminy jest zmuszona
dokonać tych przesunięć.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy Celestynów wykonujących

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.500,00 zł, a takŜe pochodne
w postaci składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.757,00 zł, oraz składki na
fundusz pracy w wysokości 20,00 zł. Wydatki te wynikają z zawartych umów o pracę, a
tym samym mają charakter obligatoryjny i muszą być poniesione.
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy Celestynów wykonujących prace
na podstawie umowy o prace interwencyjne w kwocie 12.500,00 zł, a takŜe pochodne w
postaci składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.635,00 zł, oraz składki na fundusz
pracy w wysokości 567,00 zł. Wydatki te wynikają z zawartych umów o pracę, a tym
samym mają charakter obligatoryjny i muszą być poniesione.
II. Na wniosek Wójta przeznacza się rezerwę celową na wydatki bieŜące na organizacje
imprez kulturalnych w kwocie 15.000,00 zł na poczet zwiększenia wydatków w dziale 750
rozdziale 75022 § 4170 o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe
dla osób świadczących obsługę prawną, zwiększenia wydatków w dziale 851 rozdziale 85111
§ 2560 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego, a takŜe zwiększenie wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480 o kwotę
1.500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budŜetu dla samorządowej instytucji
kultury.
III. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w dziale 852 rozdziale 85219 § 6060 o kwotę
5.000,00 zł dokonano na poczet zwiększenia wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4270
o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem do przeprowadzenia remontu w Urzędzie Gminy
Celestynów.
IV. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w dziale 710 rozdział 71004 § 6050 wydatki
inwestycyjne jednostek budŜetowych na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania
dla miejscowości Dąbrówka, Pogorzel w części nieobjętej w planie wykonania w kwocie
5.000,00 zł, a takŜe zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w dziale 750 rozdziale 75023 §
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych na wykonanie przebudowy Urzędu
Gminy zostało dokonane na poczet zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 600
rozdziale 60016 § 6050 łącznej kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt chodnika w
Dąbrówce w Gminie Celestynów.

