
UCHWAŁA NR XDV135/2008
Rady Gminy Stara Błotnica
z dnia 10 grudnia 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku

Na podstawie art, ] 8 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca ] 990 roktt o sanlorządzie
gminnym ( Dz U. Nr ]42' poz. l59l z 200]r, z pózn.zm.), art.3 ustawy z dnia l3
listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(Dz. U. z 2008
roku I'{r 88 poz.539),Rada Gminy w Starej Btotnicy uchwala:

s1
Zwiększa się plan dochodow budzetu gminy o kwotę |26,367 zł'. w :

Dz.600- Transport i łączność
Rozdz.600 1 6- Drogi publiczne gminne

$ 0970 - Wptywy zroinych dochodow - o kwotę 20.000 zł.
D2.750-Administracj a publiczna
Rozdz. 75023- Urzędy grnin

$ 0970 - Wpłyvy zroŻnych dochodow o kwotę f.200 zł
Dz.756- Dochody od osób prawnych, od osób flzycznych i od innych jednostek

nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki rwiązane i ich poborem.
Rożdz. 7 5618 _ wpłyn"y z innych opłat stanorviących dochody jednostek samorządu
tery.torialnego na podstawie ustaw

$ 0460 - wpłyrvy z opł'aty eksploatacyjnej o kwotę 5.600 zł.

$ 0480 _ wpłnvy z opłata za wydawanię zezwoleń na sprzedaŻ alkoholu o kwotę

7,400 zł.
Dz.801- oświata i wychowanie
Rozdz. 80 1 95 - Pozo stał.a dziaŁalnoŚć

$ 2030 - dotacje ceiowe otrzymane zbudŻętupaństw.a narea|tzację własnychzadatt
biezących gmin o kwotę f4.243 zł

Dz.852-Pomoc społeczna

Rozdz.85fI4- Zasiłki i poinoc w nairze oraz składki na ubezpteczenia emerytalne i

rentowe
$ 2030 - dotacje cęlowę otrzymane zbudzetu państwa na realizację własnych zadan

biezących gmin o kwotę f.000 zł

Rozdz.85219- ośrodki pomocy społecznej

$ 2030 _ dotacje celowe otrzymane zbudietupaństwa narealizację własnychzadait

biezących gmin o kwotę 9.000 zł



$ 2009- dotacja rozwojow a otaz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o
kwotę- f.453,40 zł.
$ 2008- dotacja rozwojowa oraz środki na f,rnansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o
kwotę- 46.337,75 zł.
$ 6209- dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
o kwotę -f58,I0 z|.
$ 6208- dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspolnej Polityki Rolnej
o kwotę -4.874,75 zł.

Rozdz.852 95- Pozos tała dzia|alność
$ 2030 _ dotacje celowe otrzymane zbudietupaństwa narea|tzację własnychzadań

biezących gmin o kwotę 2.000 zł

a zmniejsza się plan dochodów budzetu Grniny o kwotę 53.924 zł. w:

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 8 5 3 9 5. Pozos tała działalnoś Ó

$ 2008- dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspolnej Polityki Rolnej o

kwotę - 51.213 zł.
$ 2009- dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o

kwotę - 2.7|t zł.

$2
Zwiększa się plan rłydatkow budzętu o kwotę 72.443 zł. w ..

Dz.801 _ oświata i wychowanie
Rozdz.80101- SzkoĘ podstawowe

s 4260 zakup energii o krvotę 9.800 zł.
Rozdz. 801" 95- Pozos tała działalnoŚć

$ 4300 zak,lp usfug pozostaĘch o kwotę 24.f43 zł.(zadanie własne)

D2.851- Ochrona zdrowia
Rozdz. 8 5 1 5 4- P rzeciwdziała n ie alkoh olizm owi

$ 4210 zakup materiałów i wyposazenia -7.400 zł.
Dz.85f Pomoc społeczna
Rozdz.852.]'4 Zasiłki i pomoc w naturze oYaz slcładki na ulrezpieczenia
emerytalle i rentowe(zadanie własne)

$ 31 10 Swiadczenia społecznę o krt,otę 2.000 zł
Rozdz.85219 ośrodki pomocy społecznej (zadanie własne)

s 4210 zakup materiałów i wyposazenia o kwotę 4.000 z|.

s 4300 zakup usług pozostaĘch o kwotę 9.000 zł.

$ 4410 podróze słuzbowe krajowe o kwotę 1.000 zł.
Rozdz.85295. Pozostała działalność(zadania własne)

$ 31 10. Świadczenia społeczne o kwotę 2.000 zł

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochr'ona środowiska
Rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

5 4260 zakup energii o kwotę 1.3.000 zł.
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Wprowadza się zmiany w planie wydatków i tak:
Zmniejsza się plan wydatkow w:
Dz. 853- Pozostałe zad,ania w zakresie polityki społecznej
Rozdz.85395- Pozostała działalność
$ 4018- wynagrodzenia osobowe pracownikou'o kw.otęt8.970 zł.

s 4118- składki na ubezpięczenia społeczne o kwotę 2.865 zł.

$ 4128 - składki na FunduszPracy o kwotę 465 zł.

$ 4178- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000 zł.

$ 4218- zakup tnateriałow i wyposazenia o ku.otę 3.014 zł.

$ 4308 zakup usług pozostĄch o kwotę 15.470 zł.

s 4758- akcesoria komputerowe w tym programy i licencje o krvotę 4f9 zł.

$  }I9-zakup materiatów i wyposazenia o kwotę f .71| zł.

$ 3l 19- świadczenia społeczne o kwotę 6.326 zł.

s 4300 zakup usług pozostaĘch o kwotę 15.000 zł.

s 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników o krvotę 8.508 zł.

s 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę t.284zł.

s 4120-Składki na FunduszPracy o kwotę 208 zł,

$ 4170- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000 zł.

A nviększa się plan wydatków w:

Dz.852.Pomoc społeczna
Rozdz.852I4- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalTe i rentowe
s 31 10 Swiadczenia społeczne o kwotę 15.000 zł

Rozdz.85219- ośrodki pomocy społecznej

s 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.508 zł.

s 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o krvotę I.284 zł.

s 4120-Składki na FunduszPracy o kwotę 208 zł.

s 4170- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000 zł.

s 3119- świadczenia społecznę. Finansowanie programow i projektów ze środków
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących

Wspólną Politykę Rolną o kwotę 6.3f6 zł,

$4018- wynagrodzęniaosoborvę pracownikow. Finansowanie programow i projektow

ze ŚrodkÓw funduszy strukturalnych, Funduszu SpojnoŚci oraz funduszy unijnych
finansujących Wspolną Politykę Rolną o kwotę 18.015'80 zł'

$4019- wynagrodzęnia osobowe pracowników. Finansowanie programów i projektów

ze środkow funduszy strukturalnych, Funduszu Spojności oraz funduszy unijnych

finansujących Wspólną Politykę Rolną o kwotę 954,20 z,ł.



$41 18- składki na ubezpie czenIa społeczne. Finansowanie programów i projektów ze

środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych

finansujących Wspólną Politykę Rolną o kwotę f .720,89 zł.

$ai 19- skiadki na ub eipieczettia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze

środków funduszy strukturalnych, Funduszu SpojnoŚci oraz funduszy unijnych

finansujących Wspolną Politykę Rolną o kwotę I44,|| zł.

$4l28-Składki na Fundusz Pracy. Finansowanie programów i projektow ze środków

funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących

WspólnąPolitykę Rolnąo kwotę 441,6l z|.
g+izs sttaot<ina punduszPtacy. Finansowanie programów i projektów ze środków

funduszy strukturalnych, Funduszu Spojności oraz funduszy unijnych finansujących

WspolnąPolitykę Rolnąo kwotę 23,39 zł.

$4 1 78- Wynagrod zenlabezosobowę. Finansorvanie programórv i projektow ze

środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych

finansujących Wspólną Politykę Rolną o kwotę 9.497 zł.

$al79- Wynagrodzenia bęzosobowę. Finansowanie programów i projektów ze

środkow funduszy strukturalnych, Funduszu Spojności oraz funduszy unijnych

finansujących Wspolną Politykę Rolną o krvotę 503 zł.

$4218-Zakup materiałów i wyposazenia. Finansor,l'anie programów i projektow ze

środkow funduszy strukturalnych, Funduszu Spojności oraz funduszy unijnych

finansujących Wspolną Politykę Rolrrą o krt,otę I.099,89 zł.

$41l9-Zakup maieriałów i wyposazenia' Finansorvanie programólv i projek1ow ze

Środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spojności oraz funduszy unijnych

finansujących Wspolną Politykę Rolną o krvotę 58,f6 z\.

$4308-Zakup usfug pozostałych' Finansowanie prograrnów i projektow Ze środkow

funduszy strukturalnych' Funduszu SpójnoŚci oraz funduszy unijnych finansujących

WspólnąPolitykę Rolną o kwotę 14.56I,75 zł.

$4369-Zakup usfug pożostały"ń' Fi.'u''sowanie programórv i projektow ze środków

ńjnduszy str.ukturJnych, Funduszu Spojności oraz funduszy unijnych finansujących

Wspólną Politykę Rolną o kwotę 77 I,25 zł.

$606g-Wydatki na zaktspy inwestycl,ine jednostek budzetorvych. Finansowanie

irog.amów i projektow zę jrodkow funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz

n,nóu''y unijnych finansujących Wspolną Politykę Rolną o kwotę 4.814,7 5 zł.

g6069 WyOatti na ,akipy inwesiycyjne jednostek budzetorvych. Finansowanie

i.og,"u,oo* i projektow ze iiodkow nlnóuszy itrukturalnych, Funduszu SpojnoŚci oraz

tronó.'''y un1nyón finansujących Wspólną Politykę Rolną o kwotę 258,,|0 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi t2,759.287 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 13.357.575 zł.
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Wykonanie uchwaĘ powierza się Wojtowi Gminy .

ss
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu'

Wiceprzewodnic Rady Gmin"v


