Uchwała Nr 131/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 9 marca 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,
art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:
§1
W uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów nr 106/15 z dnia 18 grudnia
2015 roku, dokonuje się następujących zmian:
1) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 37.488,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 37.488,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 34.417.612,00 zł, w tym:
1) bieżące w kwocie
31.622.612,00 zł,
2) majątkowe w kwocie
2.795.000,00 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 36.567.612,00 zł, w tym:
1) bieżące w kwocie
26.853.581,00 zł,
2) majątkowe w kwocie 9.714.031,00 zł.
§3
1. Dokonuje się zmian w tabeli „Wydatki majątkowe na 2016 rok”, która otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek
budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku”, który otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§4
§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów Nr 106/15 z dnia 18 grudnia
2015 roku otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych
kredytów
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w kwocie 1.000.000,00 zł”.
§5
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 131/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 9 marca 2016 roku
1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:
1) zwiększenia dochodów w rozdziale 80101 § 2400 o kwotę 9.995,00 zł z tytułu nadwyżki
środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów na dzień
31.12.2015 roku, przekazanej do budżetu Gminy w 2016 roku przez jednostki oświatowe, w
tym:
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie – 3.302,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 4.115,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 94,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Regucie – 2.484,00 zł;
z przeznaczeniem na wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach oświatowych;
2) zwiększenia dochodów w rozdziale 80104 § 2400 o kwotę 17.579,00 zł z tytułu nadwyżki
środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów na dzień
31.12.2015 roku, przekazanej do budżetu Gminy w 2016 roku przez jednostki oświatowe, w
tym:
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 12.571,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 5.008,00 zł;
z przeznaczeniem na wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach oświatowych;
3) zwiększenia dochodów w rozdziale 80110 § 2400 o kwotę 47,00 zł z tytułu nadwyżki
środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów na dzień
31.12.2015 roku, przekazanej do budżetu Gminy w 2016 roku przez Zespół Szkół w
Celestynowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
4) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 85219 § 0970 o kwotę 9.867,00 zł z tytułu
refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku, w związku z zatrudnieniem
pracownika w ramach robót publicznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:
1) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 240,00 zł
w zadaniu inwestycyjnym „Projekt przebudowy ul. Świerkowej w Pogorzeli”;
2) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 240,00 zł
w zadaniu inwestycyjnym „Projekt przebudowy ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowej
w Starej Wsi”;
3) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 1.200,00 zł
w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów”;
4) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 1.680,00 zł
w zadaniu inwestycyjnym „Projekt przebudowy ul. Prusa w Celestynowie”;
5) zwiększenia wydatków w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 8.495,00 zł z przeznaczeniem
na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek oświatowych, w tym:
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie – 3.302,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 2.615,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 94,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Regucie – 2.484,00 zł;
6) zwiększenia wydatków w rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem
na usług remontowych w Szkole Podstawowej w Starej Wsi;
7) zwiększenia wydatków w rozdziale 80104 § 4210 o kwotę 17.579,00 zł z przeznaczeniem
na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek oświatowych, w tym:
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 12.571,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 5.008,00 zł;

8) zwiększenia wydatków w rozdziale 80110 § 4210 o kwotę 47,00 zł z przeznaczeniem na
zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół w Celestynowie;
9) zwiększenia wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 9.867,00 zł, w tym:
- § 4010 o kwotę 8.400,00 zł,
- § 4011 o kwotę 1.467,00 zł,
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych,
zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku.
3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:
1) zmniejszenia wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 240,00 zł w zadaniu „Projekt
przebudowy ul. Świerkowej w Pogorzeli”;
2) zmniejszenia wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 240,00 zł w zadaniu
inwestycyjnym „Projekt przebudowy ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowej w Starej
Wsi”;
3) zmniejszenia wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 1.200,00 zł w zadaniu
inwestycyjnym „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów”;
4) zwiększenia wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 1.680,00 zł w zadaniu
inwestycyjnym „Projekt przebudowy ul. Prusa w Celestynowie”.
4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:
1) dostosowania stanu środków na początek 2016 roku do wykonanego stanu środków
na koniec 2015 roku oraz wprowadzenie do planu wydatków środków przekazanych na
rachunek budżetu gminy pozostałości środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach
jednostek oświatowych:
a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie - rozdział 80101 –
stan na początek 2016 roku - 124,00 zł, wydatki bieżące – 124,00 zł;
b) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie - rozdział 80148 –
stan na początek 2016 roku – 3.178,00 zł, wydatki bieżące – 3.178,00 zł;
c) Szkoła Podstawowa w Starej Wsi - rozdział 80101 – stan na początek 2016 roku – 4.063,00
zł, wydatki bieżące – 4.063,00 zł;
d) Szkoła Podstawowa w Starej Wsi - rozdział 80148 – stan na początek 2016 roku – 52,00 zł,
wydatki bieżące – 52,00 zł;
e) Szkoła Podstawowa w Ostrowie - rozdział 80101 – stan na początek 2016 roku - 94,00 zł,
wydatki bieżące – 94,00 zł;
f) Szkoła Podstawowa w Regucie – rozdział 80101 – stan na początek 2016 roku – 1.641,00
zł, wydatki bieżące – 1.641,00 zł;
g) Szkoła Podstawowa w Regucie – rozdział 80106 – stan na początek 2016 roku - 843,00 zł,
wydatki bieżące – 843,00 zł;
h) Przedszkole Samorządowe w Celestynowie rozdział 80104 – stan na początek 2016 roku –
2.680,00 zł, wydatki bieżące – 2.680,00 zł;
i) Przedszkole Samorządowe w Celestynowie rozdział 80148 – stan na początek 2016 roku –
9.891,00 zł, wydatki bieżące – 9.891,00 zł;
j) Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi rozdział 80104 – stan na początek 2016 roku 813,00 zł, wydatki bieżące – 813,00 zł;
k) Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi rozdział 80148 – stan na początek 2016 roku –
4.195,00 zł, wydatki bieżące – 4.195,00 zł;
l) Zespół Szkół w Celestynowie rozdział 80110 – stan na początek 2016 roku - 47,00 zł,
wydatki bieżące – 47,00 zł.
2) zwiększenia dochodów z tytułu wynajmu oraz wydatków bieżących o kwotę 2.600,00 zł
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w dziale 801
rozdziale 80101;

3) zwiększenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie oraz wydatków na artykuły
spożywcze o kwotę 10.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Starej Wsi w dziale 801 rozdziale
80148;
4) zwiększenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie oraz wydatków na artykuły
spożywcze o kwotę 15.500,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi w dziale 801
rozdziale 80148;
5) zwiększenia dochodów z tytułu najmu oraz wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł
w Zespole Szkół w Celestynowie w dziale 801 rozdziale 80110.
W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Celestynów deficyt pozostaje bez
zmian.

