
  Uchwała 130/XVIII/08

Rady Gminy w Nowym Duninowie
z dnia 28 listopada 2008r.

w sprawie :  zmian w budżecie 

                                 Na podstawie art 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie  
gminnym  (tj. Dz. U. Nr. 142 poz 1591 z 2001 r z póź.  zm. ) oraz art. 165 ust 1 i 2 i art. 184 
ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 rok (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. 
z póż. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje;

§ 1

Zwiększa  się dochody  budżetowe                                                                                      63.000,-

Dział      010   Rolnictwo i łowiectwo                                                                                      5.404,-
Rozdz 01022  Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe
                       pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt
                       i produktach pochodzenia zwierzęcego                                                             5.404,-
Parag    2020  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
                       realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
                       administracji rządowej                                                                                       5.404,-
                       dotyczy zwrotu wydatków poniesionych przy zwalczaniu ptasiej grypy

Dział      756   Dochody od osób fizycznych                                                                            7.600,- 
Rozdz 75618  Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek
                       samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  7.600,-
Parag    0480  Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                        7.600,-

Dział       852  Pomoc społeczna                                                                                             49.996,- 
Rozdz  85295  Pozostała działalność                                                                                       49.996,- 
Parag     2008  Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 39.266,6
                        Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych
                        Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną 
                        Politykę Rolną
Parag     2009  Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   6.929,4
                        Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z 
                        funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych 
                        finansujących Wspólną Politykę Rolną
Parag     6208  Dotacje rozwojowe                                                                                            3.230,-
                        Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych
                        Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną 
                        Politykę Rolną
Parag     6209  Dotacje rozwojowe                                                                                               570,-
                         Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z 
                        funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych 
                        finansujących Wspólną Politykę Rolną
 Realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetu VII. 
Promocja integracji społecznej. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Poddziałanie PO KL pn. „Aktywne Dzieci”



Zmniejsza  się dochody  budżetowe                                                                                          954,-

Dział      750   Administracja publiczna                                                                                       954,- 
Rozdz 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                     954,- 
Parag    2707  Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów.   
                       Samorządów województwa pozyskane z innych źródeł
                       Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE         954,-
                       Program współpraca Miast i Gmin partnerskich
                       z przeznaczeniem na pobyt grupy włoskiej

Zmniejsza  się wydatki  budżetowe                                                                                       5.793,-

Dział      750   Administracja publiczna                                                                                       954,- 
Rozdz 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                     954,- 
Parag    4307  Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów.   
                       Samorządów województwa pozyskane z innych źródeł
                       Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE         954,-
                       Program współpraca Miast i Gmin partnerskich
                       z przeznaczeniem na pobyt grupy włoskiej

Dział      900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   4.839,- 
Rozdz 90095 Pozostała działalność                                                                                          4.839,-
Parag    4010  Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                             3.630,- 
Parag    4110  Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                   1.209,-

Zwiększa  się wydatki  budżetowe                                                                                       67.839-

Dział      801  Oświata i wychowanie                                                                                       8.288,-
Rozdz 80101  Szkoły Podstawowe                                                                                           2.408,-
Parag    4210  Zakup materiałów                                                                                              2.408,-
                       zakup oleju opałowego szkoła Podstawowa w Soczewce 
Rozdz 80104  Przedszkola                                                                                                        5.880,-
Parag     2310  Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
                        realizowane na podstawie porozumień między j.st.                                          5.880,-
                       dopłata do przedszkoli 

Dział      851  Ochrona zdrowia                                                                                                7.600,- 
Rozdz 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                       7.600,- 
Parag    4300  Zakup usług pozostałych                                                                                   7.600,-

Dział       852  Pomoc społeczna                                                                                               1.500,- 
Rozdz  85295  Pozostała działalność                                                                                         1.500,- 
Parag     3110  Świadczenia społeczne                                                                                      1.500,- 
                        prace społeczno użyteczne

Dział      900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                     455,- 
Rozdz 90002 Gospodarka odpadami                                                                                           455,-
Parag    4300  Zakup usług pozostałych                                                                                      455,-
                       za wykonanie opracowania „Program usuwania wyrobów zawierających
                       azbest dla gminy Nowy Duninów”



Dział       921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                     49.996,- 
Rozdz 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby                                                         49.996,- 
Parag    2488  Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury            39.266,6 
Parag    2489  Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury              6.929,4
Parag    6228  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
                       realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
                       sektora finansów publicznych                                                                            3.230,-
Parag    6229  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
                       realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
                       sektora finansów publicznych                                                                               570,-

§ 2

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych na 2008 rok w związku z tym załącznik nr 6 do 
uchwały Nr 73/XII/07 z dnia 28 grudnia 2007 r otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały 

§ 3

Wprowadza się środki  na finansowanie i współfinansowanie  programów i projektów ze środków 
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną 
Politykę Rolną określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na 2008 rok (zmiana dotyczy kwot w paragrafach) w związku z tym załącznik nr 
8 do uchwały Nr 73/XII/07 z dnia 28 grudnia 2007 r otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 
do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  


