
Uchwała  Nr IX/ 56/ 2007 
Rady Gminy w Ciepielowie

z dnia 24 października 2007 roku  

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym
 / t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./ , art. 3 ustawy o dochodach j. s. t. / Dz. 
U. Nr 203, poz. 1996 z 2003 r. z późn. zm./, oraz uchwały Rady Gminy Nr III/10/2006 z dnia 
28.12.2006 r w sprawie uchwalenia planu budżetu gminy na 2007 rok
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

   Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych w zał. Nr 1 do uchwały budżetowej:

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę  65.606  zł w:
1. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

      rozdz. 01095 Pozostała działalność         7.000 zł
      § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz
                  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości         7.000 zł
2. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
   rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie          1.906 
zł
   § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
               administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami          1.906 
zł

  3. Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
      rozdz. 75412 OSP        40.000 zł
      § 6300 wpływy z pomocy finansowej udzielanej miedzy j.s.t. na dofinansowanie 
                  własnych zad. inwestycyjnych                                                                      40.000 zł
  4. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
      rozdz. 80195 Pozostała działalność        12.000 zł
      § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje
                  własnych zad. bieżących gminy        12.000 zł
  5. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
      rozdz. 85295 Pozostała działalność          4.700 zł 
      § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje
                  własnych zad. bieżących gminy          4.700 zł 

    Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie UMOWY ON.BI.I.DOF. 
3011-18-3-511/07 z 4.10.2007 Zarządu Województwa Mazowieckiego decyzja Wojewody 
Mazowieckiego Nr 155 z 17.X. 07 r., Nr 185 z 11.X.07 r., Nr 200 z 17.X.07 r  
Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi     14.062.916 zł                    

§ 2

     Dokonuje się zmian w planie wydatków w zał. Nr 2 do uchwały budżetowej:

I. W wyniku zmian dokonanych w §1 pkt.1 zwiększa się plan wydatków o kwotę  65.606 zł w:



1. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
       rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie                                    1.906 zł
    § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   906 zł 
    § 4300 zakup usług pozostałych 1.000 zł 
z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.  
  2. Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
     rozdz. 75412  OSP           40.000 zł
     § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           40.000 zł
 z przeznaczeniem na przebudowę samochodu strażackiego będącego w OSP Ciepielów
  3. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
    rozdz. 80195 Pozostała działalność           19.000 zł
    § 4210 zakup materiałów  i wyposażenia                          17.170 zł
    § 4300 zakup usług pozostałych                        1.830 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji  monitoringu wizyjnego w szkołach 
i placówkach ( dot. budynku Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie) 
  4. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA  
    rozdz.85295  Pozostała działalność 4.700 zł 
    § 3110 świadczenia społeczne 4.700 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów    

II. Dokonuje się przeniesień planu miedzy paragrafami w:
   1. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
    rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
    z § 4260 zakup energii 2.000 zł
   do § 4270 zakup usług remontowych 2.000 zł
z przeznaczeniem na remont beczki asenizacyjnej
    z § 6050 wydatki inwestycyjne j. budżetowych                                     76.311 zł
    do § 6050 wydatki inwestycyjne j. budżetowych                   76.311 zł
przesunięcia środków dokonuje się miedzy zadaniami inwestycyjnymi tj. w zad. 
pn. „Budowa wodociągu grupowego Ciepielów - Północ etap I zad. I  i II : opracowanie projektu 
technicznego i dokumentacji  geodezyjnej – przesunięte środki będą dotyczyć zadania  II.
(Zmiana nazwy zadania w § 3 uchwały)
 2. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
      rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
      z § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych             12.000 zł
     do § 6050 wydatki inwestycyjne j. budżetowych            12.000 zł
    (dot. zakupu działki we wsi Rekówka k/ mostu)
3. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 
   rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół 
   z § 4280 zakup usług zdrowotnych            300 zł 
   do § 4430 różne opłaty i składki 300 zł
z przeznaczeniem na zakup opłaty drogowej dla autobusu szkolnego ( winiety)

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi     15.439.962 zł

§ 3

Dokonuje się zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami, w tym:
I. Zwiększa się plan dochodów zad. zlec. w Zał. Nr 6 o kwotę 1.906 zł. 



  1. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie                                              1.906 zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
          administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami           1.906 zł

Plan dochodów zad. zlec. po zmianach wynosi  3.267.225 zł
W wyniku zmian dokonanych  w § 3 pkt. I
I. Zwiększa się plan wydatków zad. zlec. w Zał. Nr 7 o kwotę 1.906 zł

 1. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie                                1.906 
zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia                 906 
zł
§ 4300 zakup usług pozostałych           1.000 
zł

Plan wydatków zad. zlec. po zmianach wynosi  3.267.225 zł

§ 4

W wyniku zmian dokonanych w § 2 pkt. I i II niniejszej uchwały Zał. Nr 5 w zakresie 
planowanych wydatków na zadania inwestycyjne otrzymuje nowe brzmienie. 
Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w :
Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050
Zadanie pn. „budowa wodociągu grupowego Ciepielów  - Północ etap I zad. I i II opracowanie 
projektu technicznego, dokumentacji geodezyjnej oraz budowa wodociągu Stary Ciepielów- 
Ciepielów kolonia wraz z pompownią wody” 
Otrzymuje brzmienie :
„budowa wodociągu grupowego Ciepielów – Północ etap I zad. I i II : projekt techniczny i 
dokumentacja geodezyjna: 
zad. I – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Stary Ciepielów – Ciepielów Kolonia 
zad. II  - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Pcin – Ranachów B 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym dla 
aktów prawa miejscowego.

 
       Przewodniczący 
                                Rady Gminy w Ciepielowie

                Waldemar Czapla
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