ZARZĄDZENIE NR 118/08
BURMISTRZA KLESZCZEL
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie autopoprawek do projektu budżetu na 2009 rok.
Na podstawie § 8 uchwały Nr VII/63/03 Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 25 września 2003 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania
budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu – zarządzam, co nastepuje:
§ 1. Wprowadzić autopoprawki do projektu budżetu gminy przyjętego Zarządzeniem
Nr 114/08 Burmistrza Kleszczel z dnia 14 listopada 2008 roku , zgodnie z załącznikiem do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Załącznik
do Zarządzenia Nr 118/08
Burmistrza Kleszczel
z dnia 15 grudnia 2008 r.

§ 1. W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 114/08 Burmistrza Kleszczel z dnia
14 listopada 2008 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 r.wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1:
a) pkt. 1 dochody budżetu gminy w wysokości 8 888 352 zł, w tym:
- dochody bieżące – 5.976.828 zł,
dochody majątkowe – 2.911.524 zł zastępuje się kwotą 8 038 642 zł , w tym:
- dochody bieżące – 5.915.128 zł,
- dochody majątkowe - 2.123.514 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
zarządzenia,
b) pkt. 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 9 277 272 zł zastępuje się kwotą
8 427 562 zł, w tym :
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 10.000 zł,
- rezerwa celowa w wysokosci 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z
zakresu zarządzania kryzysowego , zgodnie z załącznikiem nr 2,
w § 2 ustala się:
c) limit wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 3 151 072 zł zgodnie z
załącznikiem nr 5,
d) wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej zgodnie z załącznikime nr 6,
e) Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 , zgodnie
z załącznikime Nr 7.
2) w § 3 ustala się:
a) pkt. 2 dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 307.400 zł zastępuje
się kwotą 297 400 zł,
§ 2. w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej projekt dochodów na 2009 rok
wprowadza się następujące zmiany:
Dział „Rolnictwo i Łowiectwo” kwotę 1.500.000 zł zastępuje się kwotą
900 000 zł (zmniejsza się plan dochodów na dofinansowanie własnych inwestycji
pozyskiwanych z innych źródeł o kwotę 600 000 zł . Jest to planowana dotacja na
realizację zadania inwestycyjnego pn.” Uregulowanie gospodatki wodno-ściekowej we
wsi Dobrowoda i w Kleszczelach;

1) Dział „Gospodarka Mieszkaniowa” rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami
kwotę 835.671 zł zastępuje się kwotą 624.261zł (dokonano zmniejszenia planu dochodów
ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 70 000 zł oraz kwotę
118 010 zł z tytułu planowanej do uzyskania dotacji rozwojowej na realizację inwestycji
pn. „Świetlice wiejskie Dobrowoda-Policzna bramą do Europy”zgodnie z załącznikiem
inwestycyjnym;
2) Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem” kwotę
1 651 875 zł zastępuje się kwotą 1 590 175 zł. Dokonano korekty naliczenia podatku
rolnego zgodnie z uchwaloną ceną żyta do naliczenia podatku rolnego,
§ 3. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej projekt wydatków na 2009 rokwprowadza się następujace zmiany:
1) Dział „Rolnictwo i Łowiectwo” kwotę 2 258 500 zł zastępuje się kwotą 1 460 504 zł
( dokonano zmniejszenia kwoty na realizację zadania inwestycyjnego pn. Uregulowanie
gospodarki wodno-ściekowej we wsi Dobrowoda: ul. .Kolejowa , Kleszczelowska oraz w
Kleszczelach: ul. Krótka, Dobrowodzka, Kościelna, Plac Parkowy, część Kolejowej i
Boćkowska. Zadanie to planuje się do realizacji na lata 2009-2011 rok.
Zwiększono również o kwotę 2.004 zł. wartość kosztorysową
kolektora sanitarnego we wsi Dobrowoda ul. Główna.

na realizację budowy

2) Dział „Transport i Łączność’ kwotę 1 516 107 zł zastępuje się kwotą 1 486 107 zł.
( zmniejszono kwotę 30 000 zł na zakup materiałow i wyposażenia w zakresie utrzymania
dróg gminnych).
3) Dział „Gospodarka mieszkaniowa” kwotę 739 806 zł zastępuje się kwotą 787 606 zł.
Dokonano zwiększenia i zmniejszenia kwot w rozdz. Gospodarka gruntami i
nieruchomościami” – zwiekszono kwote 50 000 zł na remont świetlicy wiejskiej we wsi
Dasze , zmniejszono natomiast kwotę 2.200 zł na opłacenie podatku za mienie gminne;
4) Dział Działalność usługowa” kwotę 50.500 zł. zastepuje się kwotą 30.500 zł. Dokonano
zmniejszenia planowanego wydatku na opracowanie zmian w studium zagospodarowania
gminy Kleszczele.
5) Dział „ Administracja publiczna” kwotę 1 037 112 zł. zastępuje się kwotą 949.795 zł
( dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o
kwotę 23.514 zł. oraz planowane zadanie inwestycyjne na kwotę 63 803 zł ujęto w rozdz.
720 „Informatyka”
6) Dział „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa” kwote 86 569 zł. zastępuje
się kwotą 84 569 zł. ( dokonano zmniejszenia zakupu materiałow i wyposażenia o kwotę
2.000 zł. ).
7) Dział Oświata i wychowanie kwotę 1.623.829 zł zastepuej się kwota 1.613.829 zł
( dokonano zmniejszenia planu o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów).
8) Dział „ Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” kwote 309.400 zł., zastępuje się
kwotą 299.400 zł. w rozdz. Domy i Ośrodki Kultury” zmniejszono dotację na działalność
Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach.

§ 4. W załączniku Nr 5 „wykaz zadań inwestycyjnych” w kwocie 3.962.871 zł zastępuje
się kwotą 3.151.072 zł . Dokonano korekty zadań inwestycyjnych następujaco:
1) zmniejszono zakres robót planowanych do realizacji w 2009 r. zadania inwestycyjnego
pn.„Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej we wsi Dobrowoda: ul. .Kolejowa ,
Kleszczelowska oraz w Kleszczelach: ul. Krótka, Dobrowodzka, Kościelna, Plac
Parkowy, część Kolejowej i Boćkowska. Kwota korety - 800.000 zł. Zadanie to ujęto do
realizacji na lata 2009-2011 rok ,
2) zwiększono o kwotę 2.004
Dobrowoda ul. Główna,

zł na realizację budowy kolektora sanitarnego we wsi

3) dokonano korekty zadania inwestycyjnego pn. Świetlice wiejskie intergacyjne DobrowodaPoliczna bramą do Europy” polegającej na zwiększeniu wkładu własnego i zmniejszeniu
planowanej do uzyskania dotacji z programu PROW o kwotę 118.010 zł,
4) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Dasze” na
kwotę 50.000 zł.
§ 5. W załaczniku Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2009 r” w kwocie 307.400 zł , zastępuje
się kwotą 297.400 zł. Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji na działalność Miejskiego
Ośrodka Kultury o kwotę 10.000 zł.

