
UCHWAŁA NR XXVII/149/09  

RADY GMINY BAKAŁARZEWO  

z dnia 25 sierpnia 2009 r.  

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. 

 

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

142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.

1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.

Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,

Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 nr 52 poz. 420) oraz

art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104,

Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381,

Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 nr

180, poz. 1112, nr 209, poz. 1317, nr 216, poz. 1370, nr 227 poz. 1505, z 2009 nr 19, poz. 100, nr 62 poz. 504,

nr 72 poz. 619, nr 79 poz. 666) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się w planie dochodów i wydatków budżetowych następujące zmiany:  

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 682.854,- w tym:  

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 774.357,- w tym: 

3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 190.714,- w tym: 

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 926.761,- w tym: 

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:  

§ 3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.  

§ 5. § 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   7 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podlaskiego.  

1) Dział 758 Różne rozliczenia 

- rozdz. 75814 § 0920 – 5.670,- pozostałe odsetki;

2) Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 5.693,- 

- rozdz. 85219 § 2030 – 1.693,- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin); 

- rozdz. 85295 § 2030 – 4.000,- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin); 

3) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

- rozdz. 85415 § 2030 – 5.491,- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin); 

4) Dział 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie 666.000,- 

- rozdz. 92601 § 6300 – 333.000,- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych; 

- rozdz. 92601 § 6330 – 333.000,- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  inwestycji

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin); 

1) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; 

- rozdz. 75621 § 0010 – 17,- podatek dochodowy od osób fizycznych;

2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

- rozdz. 90095 § 6298 – 108.340,- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł; 

3) Dział 926 Kultura fizyczna i sport 

- rozdz. 92601 § 6290 – 666.000,- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł; 

1) Dział 600 Transport i łączność w kwocie 155.670,- 

- rozdz. 60014 § 6300 – 150.000,- dotacja celowa na pomoc finansową  udzielaną  między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych; 

- rozdz. 60016 § 4270 – 5.670,- zakup usług remontowych;

2) Dział 750 Administracja publiczna 

- rozdz. 75075 § 4300 – 8.000,- zakup usług pozostałych;

3) Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 7.000,- 

- rozdz. 80110 § 4260 – 4.000,- zakup energii;

- rozdz. 80113 § 4300 – 3.000,- zakup usług pozostałych;

4) Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 6.553,- 

- rozdz.85212 § 4750 – 860,- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;

- rozdz.85219 § 4010 – 1.693,- wynagrodzenia osobowe pracowników;

- rozdz.85295 § 3110 – 4.000,- świadczenia społeczne;

5) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

- rozdz. 85415 § 3260 – 5.491,- inne formy pomocy dla uczniów;

6) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8.000,-

- rozdz. 90015 § 4270 – 5.000,- zakup usług remontowych;

- rozdz. 90095 § 4260 – 3.000,- zakup materiałów i wyposażenia;

1) Dział 600 Transport i łączność 

- rozdz. 60016 § 4270 – 150.000,- zakup usług remontowych;

2) Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 383.367,- 

- rozdz. 80101 § 4210 – 2.000,- zakup materiałów i wyposażenia;

- rozdz. 80101 § 6050 – 376.367,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

- rozdz. 80110 § 4210 – 4.000,- zakup materiałów i wyposażenia;

- rozdz. 80110 § 4300 – 1.000,- zakup usług pozostałych;

3) Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2.553,- 

- rozdz.85212 § 4210 – 860,- zakup materiałów i wyposażenia;

- rozdz. 85219 § 4010 – 1.693,- wynagrodzenia osobowe pracowników;

4) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 181.234,- 

- rozdz. 90015 § 4300 – 5.000,- zakup usług pozostałych;

- rozdz. 90095 § 6058 – 108.340,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

- rozdz. 90095 § 6059 – 67.894,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

5) Dział 926 Kultura fizyczna i sport 

- rozdz. 92601 § 6050 – 209.607,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

1) Plan dochodów budżetowych ogółem – 7.615.846,-

2) Plan wydatków budżetowych ogółem – 8.525.026,-

3) Deficyt budżetu w kwocie 909.180,- zostanie pokryty:

a) pożyczką – 286.278,-

b) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 622.902,-

Przewodniczący Rady  

 

 

 

Grzegorz Nowikowski 
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UCHWAŁA NR XXVII/149/09  

RADY GMINY BAKAŁARZEWO  

z dnia 25 sierpnia 2009 r.  

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. 

 

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

142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.

1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.

Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,

Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 nr 52 poz. 420) oraz

art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104,

Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381,

Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 nr

180, poz. 1112, nr 209, poz. 1317, nr 216, poz. 1370, nr 227 poz. 1505, z 2009 nr 19, poz. 100, nr 62 poz. 504,

nr 72 poz. 619, nr 79 poz. 666) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się w planie dochodów i wydatków budżetowych następujące zmiany:  

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 682.854,- w tym:  

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 774.357,- w tym: 

3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 190.714,- w tym: 

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 926.761,- w tym: 

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:  

§ 3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.  

§ 5. § 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   7 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podlaskiego.  

1) Dział 758 Różne rozliczenia 

- rozdz. 75814 § 0920 – 5.670,- pozostałe odsetki;

2) Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 5.693,- 

- rozdz. 85219 § 2030 – 1.693,- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin); 

- rozdz. 85295 § 2030 – 4.000,- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin); 

3) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

- rozdz. 85415 § 2030 – 5.491,- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin); 

4) Dział 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie 666.000,- 

- rozdz. 92601 § 6300 – 333.000,- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych; 

- rozdz. 92601 § 6330 – 333.000,- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  inwestycji

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin); 

1) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; 

- rozdz. 75621 § 0010 – 17,- podatek dochodowy od osób fizycznych;

2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

- rozdz. 90095 § 6298 – 108.340,- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł; 

3) Dział 926 Kultura fizyczna i sport 

- rozdz. 92601 § 6290 – 666.000,- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł; 

1) Dział 600 Transport i łączność w kwocie 155.670,- 

- rozdz. 60014 § 6300 – 150.000,- dotacja celowa na pomoc finansową  udzielaną  między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych; 

- rozdz. 60016 § 4270 – 5.670,- zakup usług remontowych;

2) Dział 750 Administracja publiczna 

- rozdz. 75075 § 4300 – 8.000,- zakup usług pozostałych;

3) Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 7.000,- 

- rozdz. 80110 § 4260 – 4.000,- zakup energii;

- rozdz. 80113 § 4300 – 3.000,- zakup usług pozostałych;

4) Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 6.553,- 

- rozdz.85212 § 4750 – 860,- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;

- rozdz.85219 § 4010 – 1.693,- wynagrodzenia osobowe pracowników;

- rozdz.85295 § 3110 – 4.000,- świadczenia społeczne;

5) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

- rozdz. 85415 § 3260 – 5.491,- inne formy pomocy dla uczniów;

6) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8.000,-

- rozdz. 90015 § 4270 – 5.000,- zakup usług remontowych;

- rozdz. 90095 § 4260 – 3.000,- zakup materiałów i wyposażenia;

1) Dział 600 Transport i łączność 

- rozdz. 60016 § 4270 – 150.000,- zakup usług remontowych;

2) Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 383.367,- 

- rozdz. 80101 § 4210 – 2.000,- zakup materiałów i wyposażenia;

- rozdz. 80101 § 6050 – 376.367,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

- rozdz. 80110 § 4210 – 4.000,- zakup materiałów i wyposażenia;

- rozdz. 80110 § 4300 – 1.000,- zakup usług pozostałych;

3) Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2.553,- 

- rozdz.85212 § 4210 – 860,- zakup materiałów i wyposażenia;

- rozdz. 85219 § 4010 – 1.693,- wynagrodzenia osobowe pracowników;

4) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 181.234,- 

- rozdz. 90015 § 4300 – 5.000,- zakup usług pozostałych;

- rozdz. 90095 § 6058 – 108.340,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

- rozdz. 90095 § 6059 – 67.894,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

5) Dział 926 Kultura fizyczna i sport 

- rozdz. 92601 § 6050 – 209.607,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

1) Plan dochodów budżetowych ogółem – 7.615.846,-

2) Plan wydatków budżetowych ogółem – 8.525.026,-

3) Deficyt budżetu w kwocie 909.180,- zostanie pokryty:

a) pożyczką – 286.278,-

b) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 622.902,-
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UCHWAŁA NR XXVII/149/09  

RADY GMINY BAKAŁARZEWO  

z dnia 25 sierpnia 2009 r.  

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. 

 

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

142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.

1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.

Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,

Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 nr 52 poz. 420) oraz

art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104,

Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381,

Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 nr

180, poz. 1112, nr 209, poz. 1317, nr 216, poz. 1370, nr 227 poz. 1505, z 2009 nr 19, poz. 100, nr 62 poz. 504,

nr 72 poz. 619, nr 79 poz. 666) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się w planie dochodów i wydatków budżetowych następujące zmiany:  

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 682.854,- w tym:  

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 774.357,- w tym: 

3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 190.714,- w tym: 

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 926.761,- w tym: 

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:  

§ 3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.  

§ 5. § 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   7 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podlaskiego.  

1) Dział 758 Różne rozliczenia 

- rozdz. 75814 § 0920 – 5.670,- pozostałe odsetki;

2) Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 5.693,- 

- rozdz. 85219 § 2030 – 1.693,- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin); 

- rozdz. 85295 § 2030 – 4.000,- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin); 

3) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

- rozdz. 85415 § 2030 – 5.491,- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin); 

4) Dział 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie 666.000,- 

- rozdz. 92601 § 6300 – 333.000,- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych; 

- rozdz. 92601 § 6330 – 333.000,- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  inwestycji

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin); 

1) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; 

- rozdz. 75621 § 0010 – 17,- podatek dochodowy od osób fizycznych;

2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

- rozdz. 90095 § 6298 – 108.340,- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł; 

3) Dział 926 Kultura fizyczna i sport 

- rozdz. 92601 § 6290 – 666.000,- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł; 

1) Dział 600 Transport i łączność w kwocie 155.670,- 

- rozdz. 60014 § 6300 – 150.000,- dotacja celowa na pomoc finansową  udzielaną  między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych; 

- rozdz. 60016 § 4270 – 5.670,- zakup usług remontowych;

2) Dział 750 Administracja publiczna 

- rozdz. 75075 § 4300 – 8.000,- zakup usług pozostałych;

3) Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 7.000,- 

- rozdz. 80110 § 4260 – 4.000,- zakup energii;

- rozdz. 80113 § 4300 – 3.000,- zakup usług pozostałych;

4) Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 6.553,- 

- rozdz.85212 § 4750 – 860,- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;

- rozdz.85219 § 4010 – 1.693,- wynagrodzenia osobowe pracowników;

- rozdz.85295 § 3110 – 4.000,- świadczenia społeczne;

5) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

- rozdz. 85415 § 3260 – 5.491,- inne formy pomocy dla uczniów;

6) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8.000,-

- rozdz. 90015 § 4270 – 5.000,- zakup usług remontowych;

- rozdz. 90095 § 4260 – 3.000,- zakup materiałów i wyposażenia;

1) Dział 600 Transport i łączność 

- rozdz. 60016 § 4270 – 150.000,- zakup usług remontowych;

2) Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 383.367,- 

- rozdz. 80101 § 4210 – 2.000,- zakup materiałów i wyposażenia;

- rozdz. 80101 § 6050 – 376.367,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

- rozdz. 80110 § 4210 – 4.000,- zakup materiałów i wyposażenia;

- rozdz. 80110 § 4300 – 1.000,- zakup usług pozostałych;

3) Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2.553,- 

- rozdz.85212 § 4210 – 860,- zakup materiałów i wyposażenia;

- rozdz. 85219 § 4010 – 1.693,- wynagrodzenia osobowe pracowników;

4) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 181.234,- 

- rozdz. 90015 § 4300 – 5.000,- zakup usług pozostałych;

- rozdz. 90095 § 6058 – 108.340,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

- rozdz. 90095 § 6059 – 67.894,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

5) Dział 926 Kultura fizyczna i sport 

- rozdz. 92601 § 6050 – 209.607,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

1) Plan dochodów budżetowych ogółem – 7.615.846,-

2) Plan wydatków budżetowych ogółem – 8.525.026,-

3) Deficyt budżetu w kwocie 909.180,- zostanie pokryty:

a) pożyczką – 286.278,-

b) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 622.902,-

Przewodniczący Rady  
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UCHWAŁA NR XXVII/149/09  

RADY GMINY BAKAŁARZEWO  

z dnia 25 sierpnia 2009 r.  

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. 

 

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

142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.

1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.

Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,

Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 nr 52 poz. 420) oraz

art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104,

Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381,

Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 nr

180, poz. 1112, nr 209, poz. 1317, nr 216, poz. 1370, nr 227 poz. 1505, z 2009 nr 19, poz. 100, nr 62 poz. 504,

nr 72 poz. 619, nr 79 poz. 666) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się w planie dochodów i wydatków budżetowych następujące zmiany:  

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 682.854,- w tym:  

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 774.357,- w tym: 

3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 190.714,- w tym: 

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 926.761,- w tym: 

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:  

§ 3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.  

§ 5. § 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   7 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podlaskiego.  

1) Dział 758 Różne rozliczenia 

- rozdz. 75814 § 0920 – 5.670,- pozostałe odsetki;

2) Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 5.693,- 

- rozdz. 85219 § 2030 – 1.693,- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin); 

- rozdz. 85295 § 2030 – 4.000,- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin); 

3) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

- rozdz. 85415 § 2030 – 5.491,- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin); 

4) Dział 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie 666.000,- 

- rozdz. 92601 § 6300 – 333.000,- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych; 

- rozdz. 92601 § 6330 – 333.000,- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  inwestycji

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin); 

1) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; 

- rozdz. 75621 § 0010 – 17,- podatek dochodowy od osób fizycznych;

2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

- rozdz. 90095 § 6298 – 108.340,- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł; 

3) Dział 926 Kultura fizyczna i sport 

- rozdz. 92601 § 6290 – 666.000,- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł; 

1) Dział 600 Transport i łączność w kwocie 155.670,- 

- rozdz. 60014 § 6300 – 150.000,- dotacja celowa na pomoc finansową  udzielaną  między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych; 

- rozdz. 60016 § 4270 – 5.670,- zakup usług remontowych;

2) Dział 750 Administracja publiczna 

- rozdz. 75075 § 4300 – 8.000,- zakup usług pozostałych;

3) Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 7.000,- 

- rozdz. 80110 § 4260 – 4.000,- zakup energii;

- rozdz. 80113 § 4300 – 3.000,- zakup usług pozostałych;

4) Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 6.553,- 

- rozdz.85212 § 4750 – 860,- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;

- rozdz.85219 § 4010 – 1.693,- wynagrodzenia osobowe pracowników;

- rozdz.85295 § 3110 – 4.000,- świadczenia społeczne;

5) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

- rozdz. 85415 § 3260 – 5.491,- inne formy pomocy dla uczniów;

6) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8.000,-

- rozdz. 90015 § 4270 – 5.000,- zakup usług remontowych;

- rozdz. 90095 § 4260 – 3.000,- zakup materiałów i wyposażenia;

1) Dział 600 Transport i łączność 

- rozdz. 60016 § 4270 – 150.000,- zakup usług remontowych;

2) Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 383.367,- 

- rozdz. 80101 § 4210 – 2.000,- zakup materiałów i wyposażenia;

- rozdz. 80101 § 6050 – 376.367,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

- rozdz. 80110 § 4210 – 4.000,- zakup materiałów i wyposażenia;

- rozdz. 80110 § 4300 – 1.000,- zakup usług pozostałych;

3) Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2.553,- 

- rozdz.85212 § 4210 – 860,- zakup materiałów i wyposażenia;

- rozdz. 85219 § 4010 – 1.693,- wynagrodzenia osobowe pracowników;

4) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 181.234,- 

- rozdz. 90015 § 4300 – 5.000,- zakup usług pozostałych;

- rozdz. 90095 § 6058 – 108.340,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

- rozdz. 90095 § 6059 – 67.894,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

5) Dział 926 Kultura fizyczna i sport 

- rozdz. 92601 § 6050 – 209.607,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

1) Plan dochodów budżetowych ogółem – 7.615.846,-

2) Plan wydatków budżetowych ogółem – 8.525.026,-

3) Deficyt budżetu w kwocie 909.180,- zostanie pokryty:

a) pożyczką – 286.278,-

b) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 622.902,-
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