UCHWAŁA NR XXIII/189/09
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH
z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie w 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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) 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 oraz 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. Dokonać zmian w planie wydatków następujaco:
1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.576.846 zł, w tym:
a) Dz. 010 rozdz. 01010 § 4430 o kwote 951 zł ( różne opłaty i składki- o płata za umieszczenie odcinka
kanalizacji w pasie drogowym),
b) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 1.186.563 zł (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zmiana
klasyfikacji budżetowej),
c) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4010 o kwotę 1.250 zł ( wynagrodzenia osobowe - w y płata dodatku do
wynagrodzenia za zwiększenie obowiązków służbowych),
d) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4110 o kwotę 188 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
e) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4120 o kwotę 30 zł ( składki na fundusz pracy),
f) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4410 o kwotę 150 zł (delegacje służbowe krajowe),
g) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4420 o kwotę 34 zł (delegacje służbowe zagraniczne),
h) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4430 o kwotę 20 zł ( różne opłaty i składki- ubezpieczenie pracowników),
i) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4440 o kwotę 539 zł ( odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
j) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 12.000 zł (zakup usług pozostałych),
k) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4370 o kwotę 300 zł (zakup usług telefonii stacjonarnej),
l) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4480 o kwotę 48.555 zł ( podatek od nieruchomości za mienie gminne),
m) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6208 o kwote 232.961 zł dotacja rozwojowa),
n) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 o kwotę 2.440 zł.( wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),
o) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4440 o kwotę 93 zł ( odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
p) Dz. 750 rozdz. 75023 § 3020 o kwotę 400 zł ( wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
q) Dz. 750 rozdz.75023 § 4260 o kwotę 2.000 zł (zakup energii),
r) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 o kwotę 2.385 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczen socjalnych),
s) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4700 o kwotę 1.000 zł ( szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
dyplomatycznego),
ID:t)DHAOP-YKCJE-IANWT-VBAGL-EXVSZ.
Podpisany.
61 zł (zakup
Dz. 751 rozdz. 75113 § 4740 o kwotę

i urządzeń kserograficznych),
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materiłów papierniczych do sprzętu drukarskiego

r) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 o kwotę 2.385 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczen socjalnych),
s) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4700 o kwotę 1.000 zł ( szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
dyplomatycznego),
t) Dz. 751 rozdz. 75113 § 4740 o kwotę 61 zł (zakup materiłów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych),
u) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 2.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
v) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4370 o kwotę 500 zł (zakup usług telefonii stacjonarnej),
w) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4300 o kwotę 2.000 zł (zakup usług pozostałych),
x) Dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 1.300 zł (dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień międy jednostkami samorządu terytorialnego),
y) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4010 o kwotę 3.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
z) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4110 o kwotę 445 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
aa) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4120 o kwote 72 zł (składki na fundusz pracy),
bb) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4210 o kwotę 10.910 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
cc) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4270 o kwotę 10.700 zł (zakup usług remontowych),
dd) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4410 o kwotę 135 zł (delegacje służbowe krajowe),
ee) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4430 o kwotę 2.000 zł ( różne opłaty i składki),
ff) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4440 o kwotę 186 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
gg) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4700 o kwotę 350 zł (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
dyplomatycznego),
hh) Dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 3.000 zł (zakup usług pozostałych),
ii) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 600 zł ( wynagrodzenia bezosobowe),
jj) Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 13.000 zł (zakup uslug pozostalych),
kk) Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 15.000 zł (zakup energii),
ll) Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 15.000 zł (dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury),
mm) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4170 o kwotę 1.392 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
nn) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4110 o kwotę 74 zł składki na ubezpieczenia społeczne),
oo) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4120 o kwotę 12 zł (składki na fundusz pracy),
pp) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 150 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
qq) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4260 o kwotę 3.100 zł (zakup energii - pobór wody na basenie);
2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.576.846 zł, w tym:
a) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 12.000 zł (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).
b) Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 14.370 zł (dotacja celowa na pomoc finnasową udzieloną mięzy jst na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych),
c) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 1.181.107 zł (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zmiana klasyfikacji budżetowej),
d) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 60.000 zł (zakup usług remontowych),
e) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6298 o kwotę 232.961 zł (ś rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
pozyskiwane z innych źródeł).
f) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4430 o kwotę 2.000 zł (różne opłaty i składki),
ID: DHAOP-YKCJE-IANWT-VBAGL-EXVSZ. Podpisany.

g) Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 4.140 zł (zakup usług pozostalych),
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d) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 60.000 zł (zakup usług remontowych),
e) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6298 o kwotę 232.961 zł (ś rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
pozyskiwane z innych źródeł).
f) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4430 o kwotę 2.000 zł (różne opłaty i składki),
g) Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 4.140 zł (zakup usług pozostalych),
h) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4210 o kwotę 93 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
i) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4750 o kwotę 1.114 zł (zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji),
j) Dz. 751 rozdz. 75113 § 4300 o kwotę 61 zł (zakup usług pozostałych),
k) Dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 o kwotę 13.000 zł (odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek),
l) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 600 zł (zakup uslug pozostalych),
m) Dz. 921 rozdz. 92109 § 6220 o kwotę 55.400 zł (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych - dotacja na remont świetlic).
§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 27.418 zł, w tym:
1) 801 rozdz. 80195 § 2030 o kwotę 132 zł (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin);
2) 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 2.660 zł ( dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin);
3) 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 24.626 zł (dotacja celowa otrzymana z budżetu pań stwa na realizację
własnych zadań bieżącyh gmin).
§ 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 115.728 zł, w tym:
1) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 5.942 zł (dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizacje inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - pismo nr FB.II.MC.3011-23-1/09 zmniejszono plan dotacji na
dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 20082011");
2) Dz. 710 rozdz. 71035 § 2020 o kwotę 500 zł. (dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej);
3) Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 81.000 zł. (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań zleconych gmin - pismo nr FB.II.BŁ.30110160/09 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie
zmniejszenia dotacji);
4) Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 2.660 zł (dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację zadań
zleconych gminom- pismo nr FB.II.BŁ.3011-160/09 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie
zmniejszenia dotacji);
5) Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 o kwotę 24.626 zł ( dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizacje
zadań zleconych gmin - pismo nr FB.II.BŁ.3011-160/09 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
w sprawie zmniejszenia dotacji za zadania zlecone);
6) Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 1.000 zł. (dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin - pismo nr FB.II.BŁ.3011-160/09 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w sprawie zmniejszenia dotacji).
§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 132 zł, w tym w Dz. 801 rozdz. 80195 § 4170
(wynagrodzenia bezosobowe- w y płata wynagrodzenia dla komisji powołanych do rozparzenia wnioskow
nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w ramach otrzymanej dotacji na ten cel).
§ 5. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwote 88.442 zł, w tym:
1) Dz. rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 5.942 zł (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych );
2)ID:Dz.
zł (zakup usług pozostałych);
710 rozdz. 71035 § 4300 o kwotę 500Podpisany.
DHAOP-YKCJE-IANWT-VBAGL-EXVSZ.
3) Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 78.570 zł (świadczenia społeczne);
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nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w ramach otrzymanej dotacji na ten cel).
§ 5. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwote 88.442 zł, w tym:
1) Dz. rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 5.942 zł (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych );
2) Dz. 710 rozdz. 71035 § 4300 o kwotę 500 zł (zakup usług pozostałych);
3) Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 78.570 zł (świadczenia społeczne);
4) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 o kwotę 2.230 zł (zakup materiałów i wyposażenia);
5) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4740 kwotę 200 zł (zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych);
6) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 845 zł (wynagrodzenia osobowe);
7) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 134 zł (składki na ubezpieczenia społecze);
8) Dz. 851 rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 21 zł (składki na fundusz pracy).
§ 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/142/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia
29.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/142/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia
29.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/142/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia
29.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 9. Dokonać zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/142/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia
29.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 10. Dokonać zmian w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/142/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia
29.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody budżetowe w wysokosci 6.927.088 zł;
2) Wydatki budżetowe w wysokości 7.191.515 zł.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.
§ 1 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
mgr inż. Paweł Szatyłowicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/189/09
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 24 września 2009 r.
Zalacznik1.xml
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2009 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/189/09
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 24 września 2009 r.
Zalacznik2.xml
ID: DHAOP-YKCJE-IANWT-VBAGL-EXVSZ.Zadania
Podpisany.
inwestycyjne w 2009 r.
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Przewodniczący
mgr inż. Paweł Szatyłowicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/189/09
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 24 września 2009 r.
Zalacznik1.xml
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2009 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/189/09
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 24 września 2009 r.
Zalacznik2.xml
Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/189/09
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 24 września 2009 r.
Zalacznik3.xml
Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2009 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIII/189/09
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 24 września 2009 r.
Zalacznik4.xml
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/189/09
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 24 września 2009 r.
Zalacznik5.xml
Dotacje podmiotowe w 2009 r.

ID: DHAOP-YKCJE-IANWT-VBAGL-EXVSZ. Podpisany.
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