
 

UCHWAŁA Nr XIX/94/2008 

RADA GMINY SYPNIEWO 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok. 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 

2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) i upoważnienia wójta wynikającego z uchwały nr 

XIV/56/2008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sypniewo 

na 2008 rok zarządza się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/56/2008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 5 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia bu-

dżetu gminy Sypniewo na 2008 rok, wprowadza się zmiany jak niżej: 

1. Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę - 27 524,00zł, jak w załączniku nr 1. 

2. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę – 27 524,00zł, jak w załączniku nr 2. 

3. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi - 9 552 589,41zł. 

Plan wydatków gminy po zmianach wynosi - 9 529 982,79zł. 

4. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy tytułem realizacji zadań zleconych gminie ustawami o kwo-

tę 627,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

Plan dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie ustawami wynosi po zmianach 

1 643 298,00zł. 

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy tytułem realizacji zadań zleconych gminie ustawami o kwo-

tę 627,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

Plan wydatków gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie ustawami wynosi po zmianach 

1 643 298,00zł. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Marek Chrzanowski 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr XIX/94/2008 

Rady Gminy Sypniewo 

z dnia 29 grudnia 2008r. 

 

Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 27 524,00zł 

 
Dział Rozdział § Treść Kwota 

700   Gospodarka mieszkaniowa 18 000,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18 000,00 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 18 000,00 

785   Różne rozliczenia 8 897,00 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 897,00; 

  292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 897,00 

852   Pomoc społeczna 627,00 

 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad-

czenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej. 

627,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa-

mi 

627,00 

Razem: 27 524,00 



 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr XIX/94/2008 

Rady Gminy Sypniewo 

z dnia 29 grudnia 2008r. 

 

Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 27 524,00zł 

 
Dział Rozdział § Treść Wartość 

750   Administracja publiczna 6 000,00 

 75023  Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000,00 

801   Oświata i wychowanie 8 897,00 

 80101  Szkoły podstawowe 8 897,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 897,00 

852   Pomoc społeczna 627,00 

 35213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad-

czenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej. 

627,00 

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 627,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 000,00 

 92116  Biblioteki 12 000,00 

  2480 Dotacja podmiotowa dla budżetu dla samorządowej instytucji kultury 12 000,00 

Razem: 27 524,00 

 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały nr XIX/94/2008 

Rady Gminy Sypniewo 

z dnia 29 grudnia 2008r. 

 

Zwiększa się plan dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 627,00zł 

 
Dział Rozdział § Treść Kwota 

852   Pomoc społeczna 627,00 

 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcze-

nia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej. 

627,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

627,00 

Razem: 627,00 

 

 

Załącznik nr 4 

do uchwały nr XIX/94/2008 

Rady Gminy Sypniewo 

z dnia 29 grudnia 2008r. 

 

Zwiększa się plan wydatków gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 627,00zł 

 
Dział Rozdział § Treść Wartość 

852   Pomoc społeczna 627,00 

 35213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad-

czenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej. 

627,00 

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 627,00 

Razem: 627,00 

 
Uzasadnienie: 

Zmiany do budżetu wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 213/2008 (pismo F.I.N.-301/30211/852 otrzyma-

ne w dniu 18 grudnia 2008r.) i pisma Ministerstwa Finansów nr ST5/4822/BKU/08 i analizy budżetu. 



 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Marek Chrzanowski 

 


