UCHWAŁA NR XXIV/193/09
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 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.
15050) uchwala się, co następuje:
§ 1. § 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 323.363 zł, w tym:
1) Dz. 010 rozdz. 01095§ 2010 o wkotę 51.157 zł (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu agministracji rządowej oraz innych zadań bieżących
zleconych gminom);
2) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6208 o kwotę 232.961 zł (dotacja rozwojowa);
3) Dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 6.000 zł (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin – w ramach Rządowego Programu „Radosna
szkoła” );
4) Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 54 zł (dotacja dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
bieżących zleconych gminom);
5) Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 18.874 zł (dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin);
6) Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 423 zł (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin);
7) Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 5.320 zł (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc Państwa w zakresie dożywiania);
8) Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwote 8.574 zł ( dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
dla uczniow o charakterze socjalnym ).
§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 278 585 zł, w tym:
1) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6298 o kwotę 232 961 zł ( dotacja rozwojowa na realizację
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na realizację własnych zadań bieżących gmin- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
dla uczniow o charakterze socjalnym ).
§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 278 585 zł, w tym:
1) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6298 o kwotę 232 961 zł ( dotacja rozwojowa na realizację
inwestycji);
2) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6208 o kwotę 45 624 zł (dotacja rozwojowa na realizację inwestycji).
§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 323.363 zł, w tym :
1) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę 51.157 zł (różne opłaty i składki – zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach otrzymanej dotacji na ten cel);
2) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6298 o kwotę 232.961 zł (dotacja rozwojowa);
3) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 600 zł (zakup materiałów i wyposażenia- wydatki
w ramach otrzymanej dotacji na realizację programu „Radosna szkoła );
4) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 5.400 zł (zakup pomocy dydaktycznych – wydatki
w ramach otrzymanej dotacji na realizację programu „Radosna szkoła”);
5) Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 54 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne);
6) Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 18.874 zł (świadczenia społeczne);
7) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 423 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników);
8) Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 5.320 zł ( świadczenia społeczne);
9) Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwote 8.574 zł ( stypendia dla uczniów).
§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 378 585 zł, w tym:
1) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6208 o kwote 232 961 zł (środki na dofinansowanie własnych
inwestycji pozyskiwane z innych źródeł);
2) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6058 o kwotę 45 624 zł (wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych);
3) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 o kwotę 100.000 zł (wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych).
§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków następująco:
1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 48.550 zł, w tym:
a) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwote 3.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
b) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4010 o kwotę 17.500 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników);
c) Dz. 700 rozdz. 70004 § 3020 o kwotę 500 zł (wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń);
d) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4110 o kwotę 1.500 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
e) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4120 o kwotę 1.000 zł (składki na fundusz pracy),
f) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 4.000 zł (zakup usług pozostałych),
g) Dz. 710 rozdz. 71035 § 4210 o kwotę 33 zł (zakup materiałów i wyposażneia – zniczy na
groby wojenne);
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f) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 4.000 zł (zakup usług pozostałych),
g) Dz. 710 rozdz. 71035 § 4210 o kwotę 33 zł (zakup materiałów i wyposażneia – zniczy na
groby wojenne);
h) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 1.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
i) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4110 o kwotę 171 zł. ( składki na ubezpieczenia społeczne),
j) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4120 o kwotę 25 zł ( składki na fundusz pracy),
k) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4260 o kwotę 400 zł (zakup energii),
l) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 o kwotę 3.000 zł (zakup energii),
m) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 10.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia – węgla
w sezonie grzewczym),
n) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4170 o kwotę 120 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
o) Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwote 1.800 zł. (świadczenia społeczne),
p) Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 o kwote 4.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
q) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4110 o kwote 1 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
r) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4260 o kwote 500 zł (zakup energii);
2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 48.550 zł, w tym:
a) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4410 o kwotę 86 zł (delegacje służbowe krajowe),
b) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4430 o kwotę 510 zł (różne opłaty i składki),
c) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4750 o kwotę 1.000 zł (zakup akcesoriów komputerowych ,
w tym programów i licencji),
d) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 4.954 zł (zakup usług remontowych),
e) Dz. 921 rozdz. 92109 § 6220 o kwote 42.000 zł (dotacje celowe z budzetu na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realziacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
innych jednostek sektora finansów publicznych).
§ 6. Dokonać zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej:
1) zwiększyć plan przychodów o kwotę 6.862 zł. , w tym:
a) w § 0690 o kwote 1.062 zł. (dobrowolne wpłaty),
b) w § 0460 o kwote 5.800 zł. (opłata eksploatacyjna).
2) zwiększyc plan wydatków w § 4300 o kwotę 6.862 zł.
§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XVIII/142/09 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.
§ 8. Dokonać zmian w załączniku nr 5 do Uchwały Nr XVIII/142/09 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.
§ 9. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do Uchwały Nr XVIII/142/09 Rady Miejskiej
w Kleszczelach z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr
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w Kleszczelach z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr
2 do niniejszej uchwały.
§ 9. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do Uchwały Nr XVIII/142/09 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.
§ 10. Dokonać zmian w załączniku nr 7 do Uchwały Nr XVIII/142/09 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.
§ 11. Dokonać zmian w załączniku nr 9 do Uchwały Nr XVIII/142/09 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.
§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetowe w wysokości 6.972.023 zł;
2) wydatki budżetowe w wysokości 7.136.450 zł.
§ 13. Deficyt budżetu gminy w wysokosci 164.427 zł. zostanie pokryty przychodami z:
1) wolnych środków w wysokości 111.080 zł;
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 53.347 zł.
§ 14. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po zmianach
wynosi:
1) przychody w wysokości 23.870 zł;
2) wydatki w wysokości 23.050 zł.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.
§ 16. 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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