
UCHWAŁA Nr XXII/123/08 

RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE 

z dnia 14 listopada 2008 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy i przeniesienia wydatków budżetowych 

między działami w budżecie gminy na 2008 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednoli-

ty: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539), pisma Mazowieckie-

go Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu znak: FIN 1-301/301 l/854/70/08, 

FIN 1-301/3011/854/106/08JFIN1-301/3011/852/222/08, FIN 1-301/3011/852/244/08, FIN 1-301/3011/852/ 

219/08, FIN.I-301/3011/852/255/08, FIN.I-301/3011/852/170/08,FINI 301/3011/801/76/08 Rada Gminy uchwa-

la co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 125.045zł w dziale: 

1. Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 pozostała działalność w § 0590 wpływy z opłat za 

koncesje i licencje o kwot - 8.230zł. 

2. Dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe § 0920 o kwotę - 5.000zł. 

3. Dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 pozostała działalność w § 2030 dotacje celowe 

przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 5.389zł. 

4. Dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 57.720zł w: 

a) rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne § 2010 dotacje 

celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządo-

wej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę -10.000zł, 

b) rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej w § 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu pań-

stwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę - 2.900zł, 

c) rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 2010 dotacje celowe 

otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.120zł, 

d) rozdziale 85295 pozostała działalność w § 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę - 43.700zł. 

5. Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów w § 2030 

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę- 

44.706zł. 

6. Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi o 

kwotę 4.000zł. 

§ 2. W wyniku dokonanych zmian w § 1 niniejszej uchwały budżetowe o kwotę - 125.045zł w: 

1. Dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 pozostała działalność w § 4300 zakup usług po-

zostałych o kwotę - 5.389zł. 

2. Dziale Pomoc Społeczna o kwotę 57.720zł w: 

a) rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 3110 świad-

czenia społeczne o kwotę 10.000zł, 

b) rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej w § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę - 2,900zł, 

c) rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 4010 o kwotę -1.120zł, 

d) rozdziale 85295 pozostała działalność w§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 43.700zł. 

3. Dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów w § 3240 

stypendia o kwotę 44.706zł. 

4. Dziale 90GGospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi 

w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę -17.230zł. 



§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami w budżecie gminy na 2008 

rok: 

1. Z działu 851 Ochrona Zdrowia rozdziału 85121 lecznictwo ambulatoryjne z § 6050 wydatki inwesty-

cyjne jednostek budżetowych kwotę 75.000zł 

na: 

- dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe § 6050 wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych (zadanie „wymiana stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej w 

Borku”) kwotę 7.000zł, 

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę - 20.000zł w tym: 

na rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi § 4300 zakup usług pozostałych kwotę - 15.000zł i na 

rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i mostów § 4260 zakup energii kwotę 5.000, 

- dział 750 Administracja Publiczna kwotę - 48.000zł w tym: 

rozdział 75022 rady gmin § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę - 10.000zł 

rozdział 75023 urzędy gmin tj. 

§ 4140 wpłaty na PFRON kwotę 10.000zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę - 8.000zł rozdział 75095 pozostała działalność o 

kwotę 20.000zł tj. § 4010 wynagrodzenie osobowe kwotę - 20.000zł 

2. Z działa 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa z rozdziału 75404 Komendy Wo-

jewódzkie Policji § 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie za-

dań inwestycyjnych kwotę 6.000zł 

na: 

Dział 750Administracja Publiczna rozdział 75095 pozostała działalność 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne kwotę - 4.500zł 

§ 4120 składki na fundusz pracy kwotę - 1.500zł. 

3. Z działu 801 Oświata i wychowanie rozdziału 80101 szkoły podstawowe z § 4110 składki na ubezpie-

czenia społeczne kwotę 20.000zł 

na 

dział 750 Administracja Publiczna rozdział 75023 urzędy gmin tj. 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe kwotę - 15.000zł 

§ 4130 składki na ubezpieczenia społeczne - 4.000zł 

§ 4120 składki na fundusz pracy kwotę - 1.000zł. 

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki na zadaniu 

„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gniewoszowie” o kwotę 

50.000zł a zwiększa się wydatki na nowym zadaniu „Wymiana stolarki okiennej w Publicznej Szkole Pod-

stawowej w Borku” o kwotę - 50.000zł. 

W wyniku wprowadzonych zmian § 1-3 niniejszej uchwały ulegają zmianie załączniki do uchwały budże-

towej na 2008 rok tj.: 

załącznik o dochodach, załącznik o wydatkach, załącznik inwestycyjny, załączniki o dochodach i wydat-

kach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

Maria H. Banaś 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 


