Uchwała Nr 115/12
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,
art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157,
poz.1241 z późn. zm.)
Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się następujących zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Gminy
Celestynów Nr 96/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku, po zmianach:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 25.018,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 72.848,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2.
1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 29.516.115,00 zł, w tym:
a) bieżące w kwocie
26.908.115,00 zł,
b) majątkowe w kwocie
2.608.000,00 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 29.809.785,00 zł, w tym:
a) bieżące w kwocie
25.752.222,00 zł,
b) majątkowe w kwocie
4.057.563,00 zł,
§ 3.
1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 293.670,00 zł, który zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z:
a) wolnych środków w kwocie 293.670,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.778.820,44 zł , z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.485.150,44 zł,
b) wolnych środków w kwocie 293.670,00 zł.
§ 4.
Integralną część Uchwały stanowią:
1. Tabela Nr 2a „Wydatki majątkowe na 2012 rok”, po zmianach;

2. Załącznik Nr 3 „Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom nienależącym do
sektora finansów publicznych”, po zmianach;
3. Załącznik Nr 4 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków
nimi finansowanych na 2012 r.”, po zmianach;
4. Załącznik Nr 5 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku”, po
zmianach.
§ 5.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Mirosław Szyda

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 115/12
Gminy Celestynów
z dnia 29 marca 2012 roku
1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:
- w Dziale 801:
- zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 25.018,00 zł z tytułu odprowadzonej do
budżetu Gminy przez jednostki oświatowe nadwyżki środków finansowych pozostających
na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2011 roku, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 10.693,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 5.128,00 zł
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 7.360,00 zł
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 1.837,00 zł
2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:
- w Dziale 700, Rozdziale 70005:
- zwiększa się wydatki bieżące w § 4300 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na
rozbiór budynku drewnianego usytuowanego na dz. ew. nr 882/4 przy ul. Św. Kazimierza
w Celestynowie (źródło finansowania – wolne środki);
- w Dziale 801, Rozdziale 80101,
- zwiększa się wydatki bieżące w § 4270 o kwotę 10.693,00 zł z przeznaczeniem na
wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Celestynowie (źródło
finansowania – zwiększone dochody);
- zwiększa się wydatki majątkowe w § 6050 o kwotę 5.128,00 zł z przeznaczeniem na
zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi”
(źródło finansowania – zwiększone dochody);
- w Dziale 801, Rozdziale 80104,
- zwiększa się wydatki bieżące w § 4210 o kwotę 1.837,00 zł z przeznaczeniem na zakup
materiałów i wyposażenia dla przedszkola w Starej Wsi (źródło finansowania – zwiększone
dochody);
- zwiększa się wydatki bieżące w § 4210 o kwotę 7.360,00 zł z przeznaczeniem na zakup
materiałów i wyposażenia dla przedszkola w Celestynowie (źródło finansowania –
zwiększone dochody);
- zwiększa się wydatki majątkowe w § 6050 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na
zadanie inwestycyjne pn. „Projekt oraz dokumentacja rozbudowy Przedszkola w Starej
Wsi” (źródło finansowania – wolne środki); powyższe zadanie występowało w budżecie na
2011 rok, umowa na wykonanie zadania została podpisana, ale nie została kasowo
wykonana, gdyż faktura od wykonawcy wpłynęła do urzędu gminy 30.12.2011 r. i nie było
możliwości jej zapłaty; powyższego zadania nie ujęto również w planie wydatków
niewygasających;
- w Dziale 801, Rozdziale 80148,
- zmniejsza się wydatki bieżące w § 4270 o kwotę 5.000,00 zł i zwiększa się wydatki
majątkowe w § 6060 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.
„Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej w Starej Wsi”,

- w Dziale 851, Rozdziale 85154,
- zwiększa się wydatki bieżące w § 2360 o kwotę 20.000,00 zł oraz w § 4210 o kwotę
5.830,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
oraz zakup materiałów i wyposażenia (źródło finansowania – wolne środki);
Zgodnie z art. 18.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18.1 oraz dochody
z opłat określonych w art. 11.1 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o
których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 2005roku nr 179 poz. 1485) i nie mogą być przeznaczone na inne cele.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011r. wyniosły
98.741,27. Poniesione wydatki 72.911,22. Środki niewykorzystane- 25.830,05.
3. Zmiany w Tabeli Nr 2a dotyczą:
- wprowadzenia zadania inwestycyjnego „Przebudowa ogrodzenia przy Szkole
Podstawowej w Starej Wsi” w kwocie 5.128,00 zł (;
- wprowadzenia zadania inwestycyjnego „Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej w
Starej Wsi”, w kwocie 5.000,00 zł;
- wprowadzenia zadania inwestycyjnego „Projekt oraz dokumentacja rozbudowy
Przedszkola w Starej Wsi”, w kwocie 12.000,00 zł;
4. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą:
- zwiększenia dotacji celowej do kwoty 40.000,00 zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia i
częściowej nazwy realizowanego zadania na „Organizacja wypoczynku z elementami
profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem”
5. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą:
- zwiększenia dochodów i wydatków w planie dochodów rachunku dochodów
jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych;
6. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą:
- zwiększenia wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych;

Na powyższe wydatki zwiększa się dochody o kwotę 25.018,00 zł oraz wolne środki w
kwocie 47.830,00 zł.

