UCHWAŁA NR XXV/203/09
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
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. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 40.655 zł ,w Dz. 010 rozdz. 010195 §
2010 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej orzaz innych zadań zleconych gminie- na zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego).
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 40.655 zł, w tym:
1) Dz. 010 rozdz. 010195 § 4010 o kwotę 850 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach
zadań zleconych);
2) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4110 o kwotę 129 zł (składki na ubezpieczenia społeczne w ramach zadań
zleconcyh);
3) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4120 o kwotę 21 zł (składki na fundusz pracy w ramach zadań zleconych);
4) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4210 o kwotę 25 zł (zakup materiałów i wyposażenia);
5) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 16 zł (zakup usług pozostałych w ramach zadań zleconych);
6) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę 39.614 zł (różne opłaty i składki w ramach zadań
zleconych).
§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków następujaco:
1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 114.570 zł, w tym:
a) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 1.200 zł (zakup usług pozostałych),
b) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 2.000 zł. (zakup materiałów i wyposażenia),
c) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270Podpisany.
o kwotę
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10.720 zł (zakup uslug remontowych),
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d) Dz. 700 rozdz. 70004 § 3020 o kwotę 200 zł (wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń)
e) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4010 o kwotę 14.800 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),

a) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 1.200 zł (zakup usług pozostałych),
b) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 2.000 zł. (zakup materiałów i wyposażenia),
c) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 10.720 zł (zakup uslug remontowych),
d) Dz. 700 rozdz. 70004 § 3020 o kwotę 200 zł (wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń)
e) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4010 o kwotę 14.800 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
f) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4110 o kwotę 2.500 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
g) Dz. 700 rozdz.70004 § 4120 o kwotę 510 zł zł (składki na fundusz pracy),
h) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4280 o kwote 71 zł (zakup usług zdrowotnych),
i) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 1.000 zł (zakup usług pozostałych),
j) Dz. 700 rozdz. 70005§ 4370 o kwotę 100 zł (zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej),
k) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4480 o kwotę 265 zł (podatek od nieruchomości),
l) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4210 o kwote 1200 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
m) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 3.600 zł (zakup usług pozostałych),
n) Dz. 750 rozdz. 75075 § 3020 o kwotę 2.000 zł (nagrody i wydatki niezaliczone do
wynagrodzeń),
o) Dz. 751 rozdz. 75101 § 4210 o kwotę 1 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
p) Dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 o kwotę 300 zł (różne wydatki na rzecz osób fizycznych),
q) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4350 o kwotę 200 zł (zakup usług dostępu do internetu),
r) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4170 o kwotę 40 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
s) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 8.429 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
t) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 514 zł (zakup energii),
u) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4430 o wkotę 100 zł ( różne opłaty i składki),
v) Dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 140 zł (dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorilanego),
w) Dz. 801 rozdz. 80110 § 3020 o kwotę 3 4 6 zł wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń),
y) Dz. Dz. 801 rozdz.80110 § 4010 o kwotę 29.156 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
z) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4040 o kwotę 243 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
ź) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 916 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
aa) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4120 o kwotę 105 zł (składki na fundusz pracy),
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bb) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4010 o kwotę 3.800 zł. ( wynagrodzenia osobowe pracowników),
cc) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4110 o kwotę 500 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
dd) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4120 o kwotę 80 zł (składki na fundusz pracy),

z) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4040 o kwotę 243 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
ź) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 916 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
aa) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4120 o kwotę 105 zł (składki na fundusz pracy),
bb) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4010 o kwotę 3.800 zł. ( wynagrodzenia osobowe pracowników),
cc) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4110 o kwotę 500 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
dd) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4120 o kwotę 80 zł (składki na fundusz pracy),
ee) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 800 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
ff) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 1.000 zł. (zakup materiałów i wyposażenia),
gg) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4270 o kwottę 2.300 zł (zakup usług remontowych),
hh) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4170 o kwotrę 500 zł (wynagrodzenie bezosobowe),
ii) Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 2.600 zł (świadczenia społeczne),
jj) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 811 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
kk) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 o kwotę 346 zł ( odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych),
ll) Dz. 900 rozdz. 90002 § 4170 o kwote 5.500 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
mm) Dz. 900 rozdz. 90003 § 4210 o kwotę 5zł (zakup materiałów i wyposażenia),
nn) Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 600 zl (zakup usług pozostalych),
oo) Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwote 15.000 zł (zakup energii),
pp) Dz. 900 rozdz. 90095 § 4430 o kwote 72 zł (różne opłaty i składki).
2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 114.570 zł, w tym:
a) Dz. 720 rozdz. 72095 § 6630 o kwotę 46.803 zł ( dotacja celowa przekazane do samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia
między jst),
b) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4370 o kwotę 800 zł (zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej),
c) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4410 o kwotę 400 zł (delegacje służbowe krajowe),
d) Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 1.000 zł (zakup usług pozostałych),
e) Dz. 751 rozdz. 75101 § 4110 o kwote 1 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
f) Dz. 754 rozdz. 75414 § 4810 o kwotę 20.000 zł (rezerwy),
g) Dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 2.661 zł (wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzenia),
h) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 3.500 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
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i) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 15.035 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
j) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 o kwote 1.875 zl (składki na ubezpieczenia społeczne),
k) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4140 o kwotę 1.000 zł (składki na PFRON),
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f) Dz. 754 rozdz. 75414 § 4810 o kwotę 20.000 zł (rezerwy),
g) Dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 2.661 zł (wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzenia),
h) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 3.500 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
i) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 15.035 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
j) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 o kwote 1.875 zl (składki na ubezpieczenia społeczne),
k) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4140 o kwotę 1.000 zł (składki na PFRON),
l) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4280 o kwotę 415 zł (zakup usług zdrowotnych),
m) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 4.000 zł (zakup usług pozostałych),
n) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4350 o kwotę 152 zł ( zakup usług dostępu do sieci internet),
o) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4410 o kwotę 753 zł ( delegacje służbowe krajowe),
p) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 o kwotę 346 zł ( odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych),
q) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 420 zł ( zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji),
r) Dz. 801 rozdz. 80110 § 3020 o kwotę 858 zł (wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzenia),
s) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4170 o kwotę 11 zł ( wynagrodzenia bezosobowe),
t) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 o kwotę 1.000 zł (zakup usług remontowych),
u) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4280 o kwotę 295 zł (zakup usług zdrowotnych),
v) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 o kwotę 2.400 zł (zakup usług pozostalych),
w) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4370 o kwotę 156 zł ( zakup uslug telefonii stacjonarnej),
y) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4410 o kwotę 82 zł (delegacje slużbowe krajowe),
z) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4740 o kwotę 193 zł (zakup materiałow papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych),
ź) Dz. 851 rozdz. 85154 § 3030 o kwotę 2.340 zł (różne wydatki na rzecz osób fizycznych),
aa) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 800 zł (zakup usług pozostralych),
bb) Dz. 851 rozdz.85154 § 4740 o kwotę 960 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych),
cc) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 500 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
dd) Dz. 854 rozdz. 85401 § 3020 o kwotę 192 zł (wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzenia),
ee) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 o kwotę 2.397 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
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ff) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4120 o kwotę 305 zł (składki na fundusz pracy),
gg) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4270 o kwote 1.000 zł (zakup usług remontowych),
hh) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4280 o kwotę 175 zł (zakup uslug zdrowotnych),
ii) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4300 o kwote 1.150 zł ( zakup usług pozostalych),
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dd) Dz. 854 rozdz. 85401 § 3020 o kwotę 192 zł (wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzenia),
ee) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 o kwotę 2.397 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
ff) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4120 o kwotę 305 zł (składki na fundusz pracy),
gg) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4270 o kwote 1.000 zł (zakup usług remontowych),
hh) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4280 o kwotę 175 zł (zakup uslug zdrowotnych),
ii) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4300 o kwote 1.150 zł ( zakup usług pozostalych),
jj) D z . 8 5 4 r o z d z . 8 5 4 0 1 § 4 3 7 0 o k w o t e 5 0 0 zł (opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej),
kk) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4410 o kwotę 95 zł (delegacje służbowe krajowe).
§ 4. Dokonać zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
następująco:
1) Zwiększyć plan przychodów o kwotę 1.271 zł § 0830 (opłata za korzystanie ze środowiska);
2) Zwiększyć plan wydatkow o kwote 1.271 zł, § 4300 (opłata za składowanie odpadów).
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody budżetowe w wysokości 7.031.316 zł;
2) Wydatki budżetowe w wysokości 7.195.743 zł.
3) Przychody w wysokości 25.141 zł;
4) Wydatki w wysokości 24.321 zł.
§ 6. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po zmainach wynosi:
§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 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.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.
§ 9 . 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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