Uchwała Nr 133/08
Rady Gminy Celestynów
z dnia 10 października 2008
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 (środki z dotacji) budŜetu na 2008 rok Gminy
Celestynów.

Zwiększa się dochody bieŜące w kwocie 24.000,00 zł w tym :
Dział 758 RóŜne rozliczenia
Rozdział 75814 RóŜne rozliczenia finansowe
§ 0920

Pozostałe odsetki

24.000,00
24.000,00

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 5.500,00 zł w tym :
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami

5.500,00
5.500,00

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 5.500,00 zł, w tym :
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budŜetowych
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5.500,00
5.500,00

§2
Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach (środki z dotacji) w budŜecie Gminy Celestynów na
rok 2008.
Zmniejsza się dochody bieŜące w wysokości 6,02 zł.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność
§ 2010
Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację zadań
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom (związkom gmin) ustawami

6,02
6,02

Zmniejsza się wydatki bieŜące w wysokości 6,02 zł.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność
§ 4210
Zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 4430
RóŜne opłaty i składki

6,02
0,11
5,91

§3
1.

Dokonuje się zmian pomiędzy działami w ramach wydatków w budŜecie Gminy Celestynów na
rok 2008.

Zmniejsza się wydatki bieŜące w kwocie 144.344,77 zł.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia

1.000,00
1.000,00
1.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 4300 Zakup usług pozostałych

118.932,77
5.420,00
5.220,00
200,00

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne przy szkołach
§ 4440 Odpis na ZFŚS

508,65
508,65

Rozdział 80104 – Przedszkola
§ 4300 Zakup usług pozostałych

200,00
200,00

Rozdział 80110 – Gimnazja
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4300 Zakup usług pozostałych

24.179,50
12.700,00
679,50
10.800,00

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne

52.234,29
51.534,29
700,00
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Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składki na FP
§ 4140 Wpłaty PFRON
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŜek
§ 4260 Zakup energii
§ 4270 Zakup usług remontowych
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 4370 Opłaty z tytułu usług telef. stacjonarnej
§ 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
§ 4430
RóŜne opłaty i składki
§ 4440 Odpis na ZFŚS
§ 4700 Szkolenia pracowników
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych

24.390,33
1,83
15.575,28
0,20
213,74
607,77
300,00
4.183,91
80,92
22,83
299,20
0,07
71,60
0,57
6,00
2.805,78
70,00
0,63
150,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4300 Zakup usług pozostałych

12.000,00
9.000,00
1.000,00
2.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne

4.412,00

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
§ 4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenia
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne

3.812,00
1.612,00
2.200,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92695 Pozostała działalność
§ 4300 Zakup usług pozostałych

600,00
600,00

14.000,00
14 000,00
14 000,00
6.000,00
6.000,00
6 000,00

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 10.800,00 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80110 Gimnazja

10.800,00
10.800,00

§ 6059

10.800,00

Wydatki inwestycyjne
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Zwiększa się wydatki bieŜące w kwocie 158.044,77 zł.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01030 Izby rolnicze
§ 4430 RóŜne opłaty i składki

3.500,00
3.500,00
3.500,00

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 4300 Zakup usług pozostałych

6.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/
§ 4530 Podatek od towarów i usług
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
§ 4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenia
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 4440 Odpis na ZFŚS
§ 4700 Szkolenia pracowników

500,00
500,00
500,00
107.488,39
32.936,31
576,00
89,00
14,50
4.000,00
2.500,00
25.556,81
200,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
Rozdział 80104 – Przedszkola
§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
§ 4440 Odpis na ZFŚS
Rozdział 80110 – Gimnazja
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 4270 Zakup usług remontowych
§ 4440 Odpis na ZFŚS

10.000,00
950,00
8.700,00
350,00
6.456,07
1.200,00
5.256,07
43.319,75
12.700,00
10.584,55
11.000,00
9.035,20

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garaŜowe
§ 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
§ 4440 Odpis na ZFŚS

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby
cywilnej
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 4440 Odpis na ZFŚS

6.309,99
5.400,00
700,00
209,99

420,00
420,00

8.046,27
7.500,00
546,27
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Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garaŜowe
§ 4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

4.412,00
600,00
400,00

200,00

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
§ 4210
Zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 4410
PodróŜe słuŜbowe krajowe
§ 4430 RóŜne opłaty i składki

3.812,00
400,00
1.000,00
150,00
1.600,00
410,00
252,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
§ 4440 Odpis na ZFŚS

1.144,38
1.144,38
1.144,38

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu budŜetowego

35.000,00
20.000,00
20.000,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 4300 Zakup usług pozostałych

15.000,00
10.000,00
5.000,00

§4

W uchwale Rady Gminy Celestynów nr 105/08 z dnia 08 maja 2008 r. w sprawie
zmiany uchwały nr 104/08 Rady Gminy Celestynów z dnia 15 marca 2008 r. w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Celestynów na 2008 r. w części dotyczącej wydatków –
wprowadza się zmianę w istocie zadania:
1/ § 1, ust. 1, pkt. 2, p.pkt.2 z literą f otrzymuje brzmienie:
„dotację podmiotową z budŜetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
– zał. nr 9
241 000,00 zł
z tego:
- kwota 5 000,00 zł dotyczy wydatków bieŜących – dotacja podmiotowa na
zapobieganie chorobom oraz promocję zdrowia w Gminie;
- kwota 236 000,00 zł dotyczy wydatków majątkowych – dotacji celowych na:
- zakup karetki Pogotowia Ratunkowego w kwocie 36 000,00 zł,
- remont i modernizację budynku Przychodni w kwocie 200 000,00 zł”
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§5
Dokonuje się zmian w uchwale budŜetowej w załączniku „Dotacje dla Instytucji Kultury” –
zaktualizowany zał. 1 stanowi integralną część do niniejszej uchwały.
§6
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
niniejszej uchwały.
§7
Dokonuje się zmian w załączniku 3 do uchwały budŜetowej na 2008r „Plan zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2008 ”. Zaktualizowany załącznik 3 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” - aktualny zał.4 stanowi
integralną część do niniejszej uchwały .
§9
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.
§ 10
Dokonuje się zmian w uchwale budŜetowej w załączniku „Zestawienie środków sołeckich na rok
2008 ” – zaktualizowany zał. 6 stanowi integralną część do niniejszej uchwały.
§11
Dokonuje się zmian w uchwale budŜetowej z załączniku „ Projekt plan przychodów i wydatków
zakładu budŜetowego Gospodarki Komunalnej na 2008 rok”- aktualny załącznik nr 7 stanowi
integralną część do niniejszej uchwały.
§ 12
Dokonuje się zmian w uchwale budŜetowej w załączniku „ Plan przychody i rozchody budŜetu
Gminy Celestynów w 2008 r.”- aktualny załącznik nr 8 stanowi integralną część niniejszej uchwały
§ 13
Dokonuje się zmian w uchwale budŜetowej w załączniku „ Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków funduszów strukturalnych oraz z Funduszu Spójności”- aktualny
załącznik nr 9stanowi integralną część niniejszej uchwały.
§ 14
Dokonuje się zmiany w załączniku do uchwały budŜetowej na 2008 r. „Dotacja z budŜetu dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej„ - ”- aktualny załącznik nr 10 stanowi
integralną część niniejszej uchwały.
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§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 16
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/Bogdan Wójcik/
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UZASADNIENIE
Zwiększa się dochody w dziale 758 rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 24.000,00 zł na poczet
zwiększenia wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4530 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na
rozliczenie podatku od towarów i usług oraz w dziale 010 rozdziale 01030 § 4430 róŜne opłaty i
składki o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki członkowskiej do Związku Gmin
Wiejskich RP za 2008 rok Gminy Celestynów a takŜe tytułem zwiększenia wydatków w dziale 900
rozdziale 90017 § 2650 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową z budŜetu
dla zakładu budŜetowego Gospodarka Komunalna w Celestynowie na dokończenie robót drogowych
(nakładka asfaltowa) w miejscowości Ostrów.
Zgodnie z rozliczeniem dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z
przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego
oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, zmniejszono
dochody w dziale 010 rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 6,02 zł oraz zmniejszono wydatki w dziale 010
rozdziale 01095 w § 4210 o kwotę 0,11 zł i w § 4430 o kwotę 5,91 zł.
Na wniosek Sołtysa sołectwa ZabieŜki zmniejszono wydatki w dziale 600 rozdziale 60016 §
4210 o kwotę 1.000,00 zł na poczet zwiększenia wydatków w dziale 900 Pozostała działalność
rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 1.000,00 zł na usunięcie nieczystości i odpadów znajdujących się na
terenie miejscowości ZabieŜki (okolica cmentarza) w ramach przydzielonych środków sołeckich.

Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie:
Zmniejsza się wydatki bieŜące w dziale 801 oświata i wychowanie w łącznej kwocie
118.932,77 zł w tym w rozdziałach:
80101- Szkoły podstawowe o kwotę 5.420,00 zł w § 4210, 4300;
80103- Odziały przedszkolne przy szkołach o kwotę 508,65 zł w § 4440;
80104- Przedszkola o kwotę 200,00 zł w § 4300;
80110- Gimnazja o kwotę 24.179,50 zł w § 4010, 4040, 4300;
80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne o kwotę 52.234,29 zł w § 4010,4110;
80130- Szkoły zawodowe o kwotę 24.390,33 zł w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4210, 4240,
4260, 4270, 4300, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700, 4740, 4750;
80148- Stołówki szkolne o kwotę 12.000,00 zł w § 4010, 4110, 4300;
zgodnie z § 3 uchwały na poczet zwiększenia wydatków bieŜących w dziale 801 na łączna kwotę
107.488,39 zł w rozdziałach:
80101- Szkoły podstawowe o kwotę 32.936,31 zł w § 4040,4110,4120,4300, 4440, 4700;
80103- Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 10.000,00 zł w § 3020, 4010, 4120;
80104- Przedszkola o kwotę 6.456,07 zł w § 3020, 4440;
80110- Gimnazja o kwotę 43.319,75 zł w § 4170, 4210, 4270, 4440;
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80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne o kwotę 6.309,99 zł w § 4440, 4410, 4440;
80146- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe o kwotę 420,00 zł w § 4700;
80148- Stołówki szkolne o kwotę 8.046,27 zł w § 4210, 4440.
oraz wydatków majątkowych w rozdziale 80110 Gimnazja w § 6059 o kwotę 10.800,00 zł z
przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne- wykonanie projektu budowy boisk przy budynku Zespołu
Szkół w 2008 r.
W załączniku „ Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w
2008 roku przez Gminę Celestynów” w dziale Oświata i wychowanie w zadaniu VI.3 dodano
wyraŜenie „ oraz boisk” i zwiększono wkład środków własnych o 10.800,00 zł, w dziale Transport i
łączność w zadaniu II.3 dodano wyraŜenie „ i InŜynierskiej”.
W załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszów
strukturalnych oraz z Funduszu Spójności” w programie Samorządowy Instrument Wsparcia i
Rozwoju Mazowsza III.4 dodano wyraŜenie „ oraz boisk” i zwiększono wkład środków własnych o
10.800,00 zł, w programie RPO I.1 dodano wyraŜenie „ i InŜynierskiej”. W załączniku „Wydatki na
wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010 przez Gminę Celestynów” w
programie Budowa i modernizacja obiektów oświatowych IV.2 dodano wyraŜenie „ oraz boisk” i
zwiększono wkład środków własnych o 10.800,00 zł.
W zakresie zmniejszenia wydatków bieŜących w dziale 801 dokonano zmian w związku z
przeniesieniem środków pomiędzy rozdziałami, w poszczególnych placówkach oświatowych: na
doszacowanie środków na ZFŚS 2008r., na wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek oświatowych, zakup materiałów i wyposaŜenia,
usług pozostałych, na bieŜące utrzymanie i remonty budynku gimnazjum w Celestynowie.
Szczegółowe zmiany w zakresie działu 801 prezentuje treść uchwały.
Zmiany w dziale 851 Ochrona zdrowia
§ 4 uchwały wprowadza zmianę w treści zapisu dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Celestynowie przeznaczonej na zadania remontowe i modernizacyjne w
budynku Przychodni. Zmiana polega na dodaniu w zdaniu „remont budynku Przychodni w kwocie
200 000 zł” po wyrazie „remont” wyraŜenia „i modernizację” Planowana modernizacja będzie
polegała m.in. na montaŜu wewnątrz budynku platformy schodowej, przeznaczonej dla osób
niepełnosprawnych.
Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna:
Zwiększa się dochody w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w kwocie 5.500.00 zł jako dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami w § 6310.
Na podstawie Decyzji nr 119/2008 sygn. FIN I /301/3011/852/91/08 Wojewody
Mazowieckiego zwiększono wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna – rozdział 85212 o kwotę
5.500,00 zł w § 6060 na zakup zestawu komputerowego.

Zmniejszenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85212 § 4110 o kwotę 600,00 zł dokonuje się
na poczet zwiększenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85212 w § 4400 o kwotę 400,00 zł na opłaty
czynszowe oraz w § 4740 o kwotę 200,00 zł na zakup materiałów papierniczych.
Zmniejszenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 w § 4040 o kwotę 1.612,00 zł oraz w §
4110 o kwotę 2.200,00 zł dokonuje się na poczet zwiększenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85219
o łączną kwotę 3.812,00 na następujące paragrafy:
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- 4120 w kwocie 400,00 zł na składki na Fundusz Pracy,
- 4210 w kwocie 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposaŜenia
- 4280 w kwocie 150,00 zł na zakup usług zdrowotnych
- 4300 w kwocie 1.600,00 zł na zakup usług pozostałych (usługa transportowa - karetka
do podopiecznych celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz usługi informatyczne),
- 4410 w kwocie 410,00 zł na podróŜe słuŜbowe krajowe
- 4430 w kwocie 252,00 na róŜne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia).

Zmiany w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
Zwiększono wydatki w rozdziale 90095 na zakup materiałów i wyposaŜenia 10.000,00 zł i
usług pozostałych 4.000,00 zł na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Glina
zgodnie z wolą mieszkańców w ramach przydzielonych środków sołeckich ( Uchwała nr 3 Zebrania
Wiejskiego Sołectwa Glina).
Zwiększono wydatki w rozdziale 90017 w § 2650 dotacja przedmiotowa z budŜetu dla
zakładu budŜetowego o 20.000,00 zł na utrzymanie dróg i terenów publicznych.
Zmiany w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
Zmniejszenie wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480 o kwotę 14.000,00 zł
dokonano na poczet wydatków w dziale 900 rozdziale 90095 w § 4210 w kwocie 10.000,00 zł oraz w
§ 4300 w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w
miejscowości Glina zgodnie z wnioskiem mieszkańców w ramach środków sołeckich.
Zmiany w dziale 926 Kultura fizyczna i sport:
Zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 6.000,00 zł na poczet
zwiększenia wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 w 4210 o kwotę 4.000,00 zł oraz w § 4300 o
kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę nawierzchni drogowych w miejscowości Pogorzel
Warszawska. Przesunięcia dokonano na podstawie wniosku sołectwa Pogorzel.

Opracowanie: Skarbnik Gminy
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