
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XLVII/240/09 

RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 

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

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.  

z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. (-) Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok. 

Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota w zł 

Dział Rozdział § 

750   Administracja publiczna 5 000 

 75023  Urzędy gmin 5 000 

  0690 Wpływy z różnych opłat 5 000 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

26 506 

 75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

26 506 

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  26 506 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 994 

 90095  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  20 994 

  2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych 

20 994 

Razem dochody (-) 52 500 

 

§ 2. (+) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok. 

 
Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota w zł 

Dział Rozdział § 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 000 

 75416  Straż Miejska 50 000 

  0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 50 000 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

6 000 

 75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  

6 000 

  0340 Podatek od środków transportowych 6 000 

Razem dochody (+) 56 000 

 

Plan dochodów po zmianach wynosi: 31 576 503,77zł. 
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§ 3. (-) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok. 

 
Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota w zł 

Dział Rozdział § 

600   Transport i łączność 4 000 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 4 000 

  4300 Zakup usług pozostałych 4 000 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

6 000 

 75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 6 000 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46 900 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  1 100 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100 

 90003  Oczyszczanie miasta i wsi 2 000 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 

 90015  Oświetlenie ulic placów i dróg 22 000 

  4260 Zakup energii 17 000 

  4300 Zakup usług pozostałych 5 000 

 90095  Pozostała działalność 20 800 

  4270 Zakup usług remontowych 5 000 

  4300 Zakup usług pozostałych 15 800 

926   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 000 

 92605  Oświetlenie ulic, placów i dróg 6 000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 

Razem wydatki (-) 62 900 

 

§ 4. (+) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok. 

 
Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota w zł 

Dział Rozdział § 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 17 000 

 40002  Dostarczanie wody 17 000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 

  4260 Zakup energii 12 000 

  4270 Zakup usług remontowych 1 000 

  4300 Zakup usług pozostałych 1 000 

600   Transport i łączność 4 000 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 4 000 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 

700   Gospodarka mieszkaniowa 4 000 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 

  4300 Zakup usług pozostałych 2 000 

750   Administracja publiczna 20 000 

 75023  Urzędy gmin 20 000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 550 

 75416  Straż Miejska 14 550 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 250 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

1 750 

  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1 750 
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  4100 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 750 

757   Obsługa długu publicznego 4 000 

 75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4 000 

  8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych 
kredytów i pożyczek 

4 000 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 100 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  1 100 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100 

Razem wydatki (+) 66 400 

 

Plan wydatków po zmianach wynosi: 39 028 227,77zł. 

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna. 

§ 6 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie: 

I. Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zmniejszając je w: 

Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 5.000zł wpływy z różnych opłat. 

Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 26.506zł podatek od czynności cywilnoprawnych wpłacany przez osoby 

fizyczne. 

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.994zł dotacje otrzymane z funduszy celowych na 

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. 

II. Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zwiększając je w: 

Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 50.000zł wpływy z mandatów. 

III. Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w: 

Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 4.000zł zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych 

Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 6.000zł wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym dla 

pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia. 

Dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 73.000 dot. odsetek od pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie. 

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 46.900zł, w tym 1.100zł wydatki związane  

z wynagrodzeniem bezosobowym dla pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia, 2.000zł wydatki związane  

z wynagrodzeniem bezosobowym dla pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia przy oczyszczaniu miasta i wsi, 

1.000zł wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym dla pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia przy 

podlewnaiu i utrzymaniu zieleni, 17.000 wydatki na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia dróg i placów gminy 

Tarczyn, 5.000zł wydatki na zakup usług pozostałych przy oświetleniu ulic, drog i placów Gminy, 5.000zł wydatki  

na zakup usług remontowych oraz 15.800zł zakup usług pozostałych pozostałej działalności. 

IV. Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w: 

dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 17.000zł, w tym 3.000zł na zakupy 

art. hydraulicznych i innych materiałów, 12.000zł na zakup energii elektrycznej stacji uzdatniania wody i hydrofornii 

Gminy Tarczyn, 1.000zł na zakup usług remontowych przy awariach wodociągowych, 1.000zł na zakup usług pozostałych 

stacji uzdatniania wody. 

Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 4.000zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu umów zlecenie 

Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.000zł, w tym 2.000zł na zakup materiałów i 2.000 na zakup usług dot. 

utrzymania mieszkań komunalny należących do Gminy Tarczyn. 

Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 20.000zł na zakup materiałów dla Urządu Miejskiego w Tarczynie 

Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 14.550zł, w tym 13.250zł na wydatki na 

wynagrodzenia osobowe pracowników oraz 1.300zł na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Straży Miejskiej 

w Tarczynie. 

Dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 4.000zł dot. spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.100zł na zakup materiałów i wyposażenia 

 

Przewodniczący Rady: 

mgr inż. Jan Dębski 
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