
 

 

UCHWAŁA Nr VI/24/2011 

RADY GMINY STRACHÓWKA 

z dnia 4 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2011 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 211 i art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) Rada Gminy Strachówka uchwala, co następuje:  

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 7.879.428,00 zł, z tego: bieżące 

w kwocie - 7.069.428,00 zł majątkowe w kwocie - 810.000,00 zł.  

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 85.500,00 zł oraz wprowadza inne zmiany, zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 8.121.077,00 

zł, z tego: bieżące w kwocie - 6.293.104,00 zł majątkowe w kwocie - 1.827.973,00 zł  

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2011 roku w kwocie 1.827.973,00 zł, zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 241.649,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z wolnych środków w kwocie 241.649,00 zł.  

2. Ustala się :  

a) przychody budżetu w kwocie 384.305,00 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 384.305,00 zł  

b) rozchody budżetu w kwocie 142.656,00 zł, z następujących tytułów:  

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 94.656,00 zł,  

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 48.000,00 zł zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Ustala sie dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora 

finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Barbara Rosa 

 

 

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r.

Poz. 8681



 
 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 8681



,  

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 8681



 
 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 8681



 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 8681



 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 8681



 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 8681



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 8681



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 8681



 
 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 8681



Uzasadnienie 

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/24/2011Rady Gminy Strachówka z dnia 04 kwietnia 2011 roku Wprowadzić 

następujące zmiany w budżecie gminy na 2011rok: Po stronie dochodów zwiększyć budżet o kwotę 10.000,00zł, w tym: 

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz.75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000,00zł 

ze sprzedaży mienia (samochodu Fiat Panda). Po stronie wydatków zwiększyć budżet o kwotę 85.500,00zł, w tym, Dział 

010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększyć o kwotę 65.000,00zł 

(na opracowanie dokumentacji na stację uzdatniania wody w m. Strachówka), Dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 

75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 15.000,00zł (na zakup samochodu dostawczego), Dział 

758- Różne rozliczenia, rozdz.75814- Różne rozliczenia finansowe o kwotę 51.289,00zł na zwrot nienależnie pobranej 

części oświatowej subwencji ogólnej za 2010r (decyzja Ministra Finansów Nr ST5/0341/493b/KBM/10/11/2830 z dnia 

04 marca 2011 roku, Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdz.80101- Szkoły podstawowe, zmniejszyć o kwotę 

51.289,00(wynagrodzenia osobowe w SP w Rozalinie), Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

rozdz.92195- Pozostała działalność zwiększyć o kwotę 4.500,00zł, (dotacje celowe na realizację zadań gminy przez 

organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego) przez ogłoszenie konkursu na realizację dwóch zadań: 1. 

Zorganizowanie imprezy kulturalnej związanej z postacią C.K. Norwida, kwota- 3.000,00zł, 2.Zorganizowanie imprezy 

kulturalnej kultywującej dawną kulturę i obyczaje, kwota 1.500,00zł, Dział 926- Kultura fizyczna, rozdz.92695- Pozostała 

działalność o kwotę 1.000,00zł (dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, przyznanej po 

rozstrzygnięciu konkursu na zorganizowanie imprezy sportowej upowszechniającej aktywny tryb życia dzieci 

i młodzieży). 

 

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Barbara Rosa 
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