UCHWAŁA NR XV/118/08
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH
z dnia 30 lipca 2008 roku
dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 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 art. 188 ust. 1 pkt. 1,2 i 3 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) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę
1) Dz. 801 rozdz. 80113 § 6260 o kwotę

-

103.391 zł., w tym:

-

100.000 zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zakup mikrobusu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu
pn. Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne,
2) Dz. 852 rozdz. 85212 § 2910 o kwotę

-

3.391 zł;

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości.
§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę
1) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6208 0 kwotę

-

22.820 zł., w tym:

-

22.820 zł.

-

103.391 zł, w tym:

-

100.000 zł.

Dotacje rozwojowe.
§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwote
1) Dz. 801 rozdz. 80113 § 6060 o kwotę

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup mikrobusu do dowożenia
dzieci w ramach otrzymanej dotacji z PFRON;
2) Dz. 852 rozdz. 85212 § 2910 o kwotę

-

3.391 zł;

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości.
§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę
1) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 o kwotę
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

-

22.820 zł, w tym:

-

22.820 zł.;

§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków jak niżej:
1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę
1) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 o kwotę

-

75.380 zł., w tym:

-

22.820 zł.

-

43 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
2) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4740 o kwotę

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzen kserograficznych;
3) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4110 o kwotę

-

191 zł

-

33 zł

-

7.000 zł

-

8.000 zł

-

8.500 zł;

Składki na ubezpieczenia społeczne;
4) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4120 o kwotę
składki fundusz pracy;
5) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 o kwotę
zakup materiałów i wyposażenia;
6) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę
Zakup usług pozostałych;
7) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 o kwotę

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup schodołazu (urządzenie do
transportu wózków inwalidzkich dla osób niepełnosprawnych);
8) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4300 o kwotę

-

500 zł.

Zakup usług pozostałych – koszty opłat pocztowych związanych z przesyłką decyzji
związanych z poborem podatków ,
9) Dz. 801 rozdz. 80113 § 6060 o kwotę

-

12.000 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup mikrobusu w ramach
środków własnych;
10) Dz. 900 rozdz. 90015 § 4210 o kwotę

-

950 zł.

-

15.343 zł.

-

75.380 zł., w tym:

1) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę

-

1.380 zł;

2) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę

-

48.000 zł

-

20.500 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia;
11) Dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 o kwotę
Zakup usług remontowych.
2

Zmniejszyć plan wydatków budzetowych o kwotę

Wydatki inwestcyjne jednostek budżetowych;
3) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 o kwotę
Zakup usług remontowych;

4) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4740 o kwotę

-

500 zł

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
5) Dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 o kwotę

-

5.000 zł.

Odsetki .
§ 6. Dokonać zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej:
1) Zwiększyć plan przychodów o kwotę

-

2.047 zł., w tym:

a) dobrowolne wpłaty § 0960 o kwotę

-

220 zł,

b) opłata eksploatacyjna § 0460 o kwotę

-

1.827 zł;

-

2.047 zł., w tym:

-

2.047 zł

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę
a) zakup usług pozostałych § 4300 o kwotę
( wywóz nieczystości)
§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
a) Dochody budżetowe – 7.736.621 zł.
b) Wydatki budżetowe – 8.206.708 zł.

§ 8. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po dokonanych
zmianach wynosi:
1) Przychody - 8.067 zł.;
2) Wydatki – 9.673 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Paweł Szatyłowicz

