Uchwała Nr XX/175/09
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111i Nr
223, poz. 1458) oraz art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr
45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz., poz. 560, Nr
88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz.
1505) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.759 zł, w tym:
1) Dz. 751 rozdz. 75113 § 2010 o kwotę 4.228 zł (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie);
2) Dz. 852 rozdz. 85214 § 2910 o kwotę 1.531 zł (wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości).
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.759 zł, w tym:
1) Dz. 751 rozdz. 75113 4170 o kwotę 1.255 zł ( wynagrodzenie bezosobowe );
2) Dz. 751 rozdz. 75113 § 4110 o kwotę 166 zł (składki na ubezpieczenia społeczne);
3) Dz. 751 rozdz. 75113 § 4120 o kwotę 27 zł. (składki na fundusz pracy);
4) Dz. 751 rozdz. 75113 § 4210 o kwotę 2.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia);
5) Dz. 751 rozdz. 75113 § 4410 o kwotę 200 zł (delegacje służbowe krajowe);
6) Dz. 751 rozdz. 75113 § 4740 o kwotę 580 zł (zakup materiałów papierrniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych);
7) Dz. 852 rozdz. 85214 § 2910 o kwotę 1.531 zł (wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości).
§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków następujaco:
1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.826 zł, w tym:
a) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4370 o kwotę 500 zł (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej);
b) 750 rozdz. 75023 § 3020 o kwotę 165 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń);
c) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4170 o kwotę 290 zl (wynagrodzenie bezosobowe);
d) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4300 o kwotę 800 zł (zakup usług pozostałych);
e) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4700 o kwotę 611 zł (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu dyplomatycznego);
f) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 399 zł (składki na ubezpieczenia społeczne);
g) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 61 zł (składki na fundusz pracy);
2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.826 zł, w tym:
a) 700 rozdz. 70005 § 4430 o kwotę 500 zł (różne opłaty i składki);
b) 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 165 zł. (zakup materiałów i wyposażenia);
c) 756 rozdz. 75647 § 4210 o kwotę 1090 zł (zakup materiałów i wyposażenia);
d) 852 rozdz. 85212 § 4740 o kwotę 611 zł (zakup materiałów papierrniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych);
e) 852 rozdz. 85219 § 4750 o kwotę 460 zł (zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji).
§ 4. Dokonać zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej następujaco: 1. Zwiększyć plan
przychodów o kwotę 6.400 zł, w tym:
1)ID:
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2) opłata eksploatacyjna § 0460 o kwotę 3.800 zł,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 6.400 zł ( opłata za korzystanie ze środowiska § 4430)
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetowe w wysokości 8.391.656 zł;

e) 852 rozdz. 85219 § 4750 o kwotę 460 zł (zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji).
§ 4. Dokonać zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej następujaco: 1. Zwiększyć plan
przychodów o kwotę 6.400 zł, w tym:
1) opłata za korzystanie ze środowiska § 0830 o kwotę 2.600 zł.
2) opłata eksploatacyjna § 0460 o kwotę 3.800 zł,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 6.400 zł ( opłata za korzystanie ze środowiska § 4430)
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetowe w wysokości 8.391.656 zł;
2) wydatki budżetowe w wysokości 9.064.083 zł.
§ 6. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi:
1) przychody w wysokości 16.420 zł;
2) wydatki w wysokości 15.600 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Paweł Szatyłowicz
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