Uchwała Nr 138/08
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 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 w budŜecie Gminy Celestynów na rok 2008.

Zwiększa się dochody bieŜące w łącznej kwocie 353.000,00 zł, w tym:
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu
§ 0830
Wpływy z usług

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Rozdział 75412 Ochotnicza straŜ poŜarna
§ 6300
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

7.000,00
7.000,00
7.000,00

75.000,00
75.000,00
75.000,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, os osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej.

15.000,00

Rozdział 76515 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
§ 0340
§ 0910

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych

15.000,00

Podatek od środków transportu
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku z tytułu podatków i opłat

8.000,00
7.000,00

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych.

§ 0320
§ 0360
§ 0500
§ 0910

Podatek rolny
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

188.000,00

26.000,00
64.000,00
88.000,00
10.000,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, os osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej.

3.000,00

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustawy

§ 0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu

3.000,00

3.000,00

Dział 758 Rozliczenia róŜne
Rozdział 75814 RóŜne rozliczenia finansowe
§ 0920
Pozostałe odsetki
§ 0970
Wpływy z róŜnych dochodów

65.000,00
65.000,00
20.000,00
45.000,00

Zwiększa się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 160.000,00 zł, w tym:
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

40.000,00
40.000,00
40.000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Rozdział 75412 Ochotnicza straŜ poŜarna
§ 6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych

80.000,00
80.000,00
80.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80801 Szkoły Podstawowe
§ 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

40.000,00
40.000,00
40.000,00

Zwiększa się wydatki bieŜące w kwocie 75.000,00 zł, w tym:
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4210
Zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 4300
Zakup usług pozostałych

25.000,00
25.000,00
15.000,00
10.000,00

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75022 Rady gmin/ miast i miast na prawach powiatu
§ 3030
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
§ 4300
Zakup usług pozostałych

26.000,00
16.000,00
15.000,00
1.000,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu
§ 4300
Zakup usług pozostałych

10.000,00
10.000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne
§ 4300
Zakup u sług pozostałych

4.000,00
4.000,00
4.000,00

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

20.000,00
20.000,00
20.000,00

§2
Dokonuje się zmian w uchwale budŜetowej 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 budŜetowej z załączniku „ Projekt plan przychodów i wydatków
zakładu budŜetowego Gospodarki Komunalnej na 2008 rok”- aktualny zał. 2 stanowi integralną
część do niniejszej uchwały.
§4

1. Deficyt budŜetu Gminy stanowiący róŜnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków wynosi
2.264.391,15 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 1 008 626,15 złotych,
b) kredytów długoterminowych i poŜyczek w wysokości 1 255 765,00 złotych.
2. Przychody budŜetu w wysokości 4.094.914,15 złotych, rozchody w wysokości 1.830.523,00
złotych określa załącznik Nr 3 „ Plan przychody i rozchody budŜetu Gminy Celestynów w 2008
roku” stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/Bogdan Wójcik/

UZASADNIENIE
Zwiększa się dochody w działach:
- 750 rozdziale 75023 w § 0830 o kwotę 7.000,00 zł,
- 756 rozdziale 75616 w § 0360 o kwotę 3.000,00 zł,
- 756 rozdziale 75615 w § 0340 o kwotę 8.000,00 zł,
- 756 rozdziale 75615 w § 0910 o kwotę 7.000,00 zł
na poczet zwiększenia wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 w § 4210 o kwotę 15.000,00 zł
i w § 4300 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieŜące utrzymanie dróg w Pogorzeli.
Zwiększa się dochody w dziale 754 rozdziale 75412 w § 6300 o kwotę 75.000,00 zł i w dziale 758
rozdziale 75814 w § 0970 o kwotę 5.000,00 zł na poczet zwiększenia wydatków w dziale 754
rozdziale 75412 w § 0970 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu straŜackiego
dla OSP Dąbrówka.
Zwiększa się dochody w dziale 756 rozdziale 75616 w § 0320 o kwotę 20.000,00 zł na poczet
zwiększenia wydatków w działach:
- 750 rozdziale 75022 w § 3030 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na roŜne wydatki na rzecz
osób fizycznych,
- 750 rozdziale 75022 w § 4300 o kwotę 1.000,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 754 rozdziale 75412 w § 4300 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę aparatów
oddechowych dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Celestynowie.
Zwiększa się dochody w dziale 756 rozdziale 75616 w § 0360 o kwotę 50.000,00 zł na poczet
zwiększenia wydatków w działach:
- 600 rozdziale 60014 w § 6300 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na utwardzenie
miejsca postoju pojazdów przy drodze powiatowej w Celestynowie ul. Otwocka,
- 750 rozdziale 75023 w § 4300 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się dochody w dziale 758 w rozdziale 75814 w § 0920 o kwotę 20.000,00 zł na poczet
zwiększenia wydatków w dziale 900 rozdziale 90017 w § 2650 o kwotę 20.000,00 zł z
przeznaczeniem na utrzymanie dróg i terenów publicznych.
Zwiększa się dochody w dziale 758 rozdziale 75814 w § 0970 o kwotę pochodzącą z nie
wykorzystanych środków, z wydatków nie wygasających 40.000,00 zł na poczet zwiększania
wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 w § 6050 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę
boiska do piłki koszykowej i bieŜni w Szkole Podstawowej w Starej Wsi
Zwiększone dochody w dziale 756 w tym: w rozdziale 75616 w § 0320 w kwocie 6.000,00 zł;
w § 0360 w kwocie 11.000,00 zł; w § 0500 w kwocie 88.000,00 zł; w § 0910 w kwocie
10.000,00 zł oraz w rozdziale 75618 w § 0480 w kwocie 3.000,00 zł zmniejszają deficyt budŜetu
łącznie o 118.000,00 zł.

Sporządził: Skarbnik Gminy

