Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Gminy Stanisławów
z dnia .................... 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.
1591 z późn. zm.), art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z
późn. zm.), oraz art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r. Nr 43 poz. 277), Rada Gminy
Stanisławów postanawia:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009 w zakresie zadań własnych zwiększając plan
dochodów o kwotę 17 200 zł. w następującej klasyfikacji budżetowej:
Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

1 200 zł

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 200 zł

§ 6290

1 200 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpływy z tytułu
należności za budowę przyłączy wodociągowych)
Dział 756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty planistycznej)
§ 0490

16.000,zł
16 000 zł
16 000 zł

§ 2. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2009 w zakresie zadań własnych po stronie wydatków zmniejszając plan
wydatków o kwotę 2 220 zł. w następującej klasyfikacji budżetowej:
Dział 750

Administracja publiczna

1 000 zł

Rozdz.75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1 000 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

1 000 zł

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 220 zł

Rozdz.75412

Ochotnicze straże pożarne

1 220 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 220 zł

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2009 w zakresie zadań własnych po stronie wydatków zwiększając plan
wydatków o kwotę 19 420 zł. w następującej klasyfikacji budżetowej:
Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

10.000,zł

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

10 000 zł

§ 4270

Zakup usług remontowych

10 000 zł

Dział 600

Transport i łączność

1 200 zł

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

1 200 zł

§ 4270

Zakup usług remontowych

1 200 zł

Dział 750

Administracja publiczna

5 500 zł

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

2 000 zł

§ 4300

2 000 zł

Zakup usług pozostałych (z przeznaczeniem na opłatę za serwis programów komputerowych dla USC i ewidencji ludności ).

Rozdz.75023 Urzędy gmin

2 500 zł

§ 4260

2 500 zł

Zakup energii

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1 000 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000 zł

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 220 zł

Rozdz.75404 Komendy Wojewódzkie Policji
Wpłaty jednostek na fundusz celowyNiepodpisany.
(z przeznaczeniem na wypłatę nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w
§ 3000
ID: HLSNVEAJCXQXLEXUZAREZPTGL.
Dobrem, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Stanisławów).
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

1 000 zł
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§ 4430

Różne opłaty i składki (z przeznaczeniem na zapłacenie należności za opłaty ubezpieczeniowe i rejestracyjne samochodu dla OSP w Rządzy).

Dział 801

Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

1 220 zł
1 220 zł
500 zł
500 zł

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1 000 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000 zł

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 220 zł

Rozdz.75404 Komendy Wojewódzkie Policji

1 000 zł

§ 3000

Wpłaty jednostek na fundusz celowy (z przeznaczeniem na wypłatę nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w
Dobrem, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Stanisławów).
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

1 000 zł

§ 4430

Różne opłaty i składki (z przeznaczeniem na zapłacenie należności za opłaty ubezpieczeniowe i rejestracyjne samochodu dla OSP w Rządzy).

1 220 zł

Dział 801

Oświata i wychowanie

1 220 zł

500 zł

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

500 zł

§ 6050

500 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z przeznaczeniem na dopłatę za inwentaryzację potrzebną do dokumentacji projektowej sali
gimnastycznej przy szkole podstawowej w Pustelniku).

§ 4. Dokonać zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009 w zakresie zadań zleconych :
1. zwiększając plan dochodów o kwotę 1 000 zł. w następującej klasyfikacji budżetowej:
Dział 750

Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie
§ 2010

1.000,zł
1 000 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 000 zł
ustawami

2. zwiększając plan wydatków o kwotę 1 000 zł. w następującej klasyfikacji budżetowej:
Dział 750

Administracja publiczna

1.000,zł

Rozdz.75011

Urzędy wojewódzkie

1 000 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych (z przeznaczeniem na opłatę za serwis programów komputerowych dla USC i ewidencji ludności).

1 000 zł

§ 5. 1. Stosownie do wprowadzonych zmian w planie wydatków budżetu gminy dotyczących zadań inwestycyjnych, o
których mowa w § 3 uchwały ( Dział 801 rozdz. 80101 § 6050), dokonuje się zmian zapisów zawartych w załączniku Nr 4
do uchwały budżetowej gminy na rok 2009 stanowiący plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011 polegających na: - zmianie zapisów w pozycji 6. „Budowa sali gimnastycznej w Pustelniku ” zwiększając
kwoty o 500 zł. w kolumnach 5,6,7;
2. W wyniku zmian o których mowa w punkcie „3” , zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2009 z kwoty 6
422 220 zł. na kwotę 6 422 720 zł. (kol. 6 załącznika 1).
3. Aktualne brzmienie załącznika „Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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