Uchwała nr 134/08
Rady Gminy Celestynów
z dnia 10 października 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 129/08 Rady Gminy Celestynów z dnia 17 września 2008
roku w sprawie dokonania zmian w budŜecie Gminy Celestynów na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 179 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz.2104 z późn. zm./- Rada
Gminy Celestynów uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Rady Gminy Celestynów nr 129/08 z dnia 17 września 2008 r, w sprawie
dokonania zmian w budŜecie Gminy Celestynów na 2008 r. wprowadza się następujące
zmiany:
W § 1 ust. 1 uchwały 129/08 w części dotyczącej wydatków otrzymuje brzmienie:
- zwiększa się wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki
pomocy społecznej o kwotę 90.203,00 zł, w tym wydatki bieŜące o kwotę 82.654,00 zł, w
niŜej wymienionych paragrafach:

§ 4018

Wynagrodzenia osobowe pracowników

23.885,00

§ 4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.265,00

§ 4118

Składki na ubezpieczenia pracowników

3.837,00

§ 4119

Składki na ubezpieczenia pracowników

203,00

§ 4128

Składki na Fundusz Pracy

586,00

§ 4129

Składki na Fundusz Pracy

31,00

§ 4178

Wynagrodzenia bezosobowe

21.426,00

§ 4179

Wynagrodzenia bezosobowe

1.134,00

§ 4218

Zakup materiałów i wyposaŜenia

1.906,00

§ 4219

Zakup materiałów i wyposaŜenia

101,00

§ 4308

Zakup usług pozostałych

25.861,00

§ 4309

Zakup usług pozostałych

1.369,00

§ 4748

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

142,00

§ 4749
§ 4758

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

§ 4759

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

8,00
855,00
45,00

oraz wydatki majątkowe o kwotę 7.549,00 zł w niŜej wymienionych paragrafach:

§ 6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych

7.169,00

§ 6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych

380,00

§2
Dołącza się do uchwały zaktualizowany załącznik nr 1 „Plan zadań inwestycyjnych i
wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów”, który
stanowi integralną część uchwały.

§3
Dołącza się do uchwały zaktualizowany załącznik nr 2 „Wydatki * na programy i
projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności”,
który stanowi integralną część uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

/BOGDAN WÓJCIK/

Uzasadnienie

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w
dotacji rozwojowej w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
celem realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro”, w ramach Działania 7.1 „Rozwój i
upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe ” PO KL
w następujących paragrafach:
- § 4218 o kwotę 7 169,00
- § 4219 o kwotę

380,00

Wprowadza się powyŜsze kwoty jako wydatki majątkowe w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy
społecznej” w dotacji rozwojowej w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego celem realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro”, w ramach Działania 7.1 „Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe ” PO KL
w następujących paragrafach celem zabezpieczenia środków na cross-financing:
- § 6068 w kwocie 7169,00
- § 6069 w kwocie

380,00

PowyŜsze wydatki przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały „Plan zadań inwestycyjnych i

wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów” jako
zadanie VII.1 „ Projekt systemowy PO KL - Poddziałanie 7.1.1 zakup w ramach crossfinancing. (m.in. komputer, drukarka)” oraz w załączniku „Wydatki * na programy i
projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności”.

Opracowanie: Skarbnik Gminy

