
Uchwała 153/XXII /09

Rady Gminy w Nowym Duninowie
z dnia 24 kwietnia 2009 r.

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                                                                                        11.882,-

Dział       010  Rolnictwo i łowiectwo                                                                                             8.000,-
Rozdz 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi                                                       8.000,-
Parag    6290  Środki na dofinansowanie własnych inwestycji                                                8.000,-

Dział       400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię gaz i wodę                                           444,-
Rozdz  40002  Dostarczanie wody                                                                                              444,-
Parag     0920  Pozostałe odsetki                                                                                                 444,-

Dział      751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
                        i ochrony praw oraz sadownictwa                                                                    3.438,-
Rozdz 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                              3.438,-
Parag    2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
                       z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie            3.438,-
                       z przeznaczeniem na zadanie związane z zarządzonymi na dzień
                       7 czerwca wyborami do Parlamentu Europejskiego

Zmniejsza się wydatki  budżetowe                                                                                      93.000,-

Dział       010  Rolnictwo i łowiectwo                                                                                           58.000,-
Rozdz 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi                                                     58.000,-
Parag    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                58.000,-
                       z zadania „Wodociąg Jeżewo”

Dział      700   Gospodarka mieszkaniowa                                                                              35.000,-
Rozdz 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                      35.000,-
Parag    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                35.000,-
                     zadania pn.”Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w N. Duninowie”

Zwiększa  się wydatki  budżetowe                                                                                  1.402.062,-

Dział       010  Rolnictwo i łowiectwo                                                                                             2.000,-
Rozdz 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013                                         2.000,-
Parag    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  2.000,-
                       na zadania pn.  „Budowa boiska sportowego przy Szkole
                       Podstawowej w Soczewce”



Dział       600   Transport i łączność                                                                                  1.388.124,-
Rozdz  60016  Drogi publiczne gminne                                                                            1.388.124,-
Parag    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          1.388.124,-
                       zadania pn.”Budowa drogi gminnej Mościska Dzierzązna”
                       w ramach projektu Regionalny Program Operacyjny
                       Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Dział      751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
                        i ochrony praw oraz sadownictwa                                                                    3.438,-
Rozdz 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                              3.438,-
Parag    4110  Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                     200,-
Parag    4120  Składki na fundusz pracy                                                                                        30,-
Parag    4170  Wynagrodzenie bezosobowe                                                                             1.200,-
Parag    4210  Zakup materiałów                                                                                                 900,-
Parag    4300  Zakup usług pozostałych                                                                                      958,-
Parag    4410  Podróże krajowe służbowe                                                                                   150,-

Dział       852  Pomoc społeczna                                                                                                  500,-
 Rozdz  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
                        na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                 500,-
Parag    4300/1Zakup usług pozostałych                                                                                     500,-

Dział      900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                  8.000,-
Rozdz 90095 Pozostała działalność                                                                                          8.000,-
Parag    4010  Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                            4.000,-
Parag    4120  Składki na fundusz pracy                                                                                   4.000,-

Zwiększa  się plan przychodów budżetowych                                                               1.297.180,-

Parag      952  Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
                       na rynku krajowym                                                                                     1.297.180,-

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w związku z tym załącznik nr 3 do uchwały
Nr 131/XIX/08 z dnia 29 grudnia 2008 r otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetowych, dlatego też załącznik nr  4  do uchwały Nr
131/XIX/08 z dnia 29 grudnia 2008 r otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
Deficyt budżetowy w kwocie  2.188.003,- zostanie sfinansowany kredytem zaciągniętym na rynku
krajowym w kwocie 2.115.480,- i wolnymi środkami w kwocie 72.523,-

§ 4

Dokonuje się zmian w limitach zobowiązań w związku z tym § 9  uchwały Nr 131/XIX/08 z dnia 29
grudnia 2008 r pkt 2 otrzymuje brzmienie „Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie
2.115.480,-” pkt 3. „Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i
kredytów w kwocie 485,600,-”



§ 5

Wprowadza się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 jako
załącznik nr 3 do uchwały

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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