UCHWAŁA Nr XLII/350/14
RADY GMINY CEGŁÓW

z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2014 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 212, ust. 1, pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885) – Rada Gminy uchwala
co następuje:
§ 1.
W uchwale Rady Gminy Cegłów Nr XL/337/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Cegłów na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonać zwiększenia w planie dochodów o kwotę 23.206,60 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan
dochodów gminy po zmianach wynosi 21.137.074,22 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota
15.651.329,58 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 5.485.744,64 zł.
2. Dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę 23.206,60 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan
wydatków gminy po zmianach wynosi 22.095.492,96 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota
15.559.837,58 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 6.535.655,38 zł.
3. Dokonać
zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób (załącznik
nr 3). Plan wydatków inwestycyjnych w dziale 010, rozdz. 01010 § 6060 zwiększyć
o kwotę 12.300,00 zł., w dziale 150, rozdz. 15011 § 6639 zmniejszyć o kwotę 1.012,00 zł.,
w dziale 750, rozdział 75095 § 6639 zmniejszyć o kwotę 11.844,00 zł., oraz w dziale 801, rozdz.
80195 § 6050 zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł. (Plan wydatków inwestycyjnych po w/w zmianach
w 2014 r. wynosi 6.535.655,38 zł).
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Wojciech Kaska

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Cegłów nr XLII/350/14 z dnia 27 marca 2014r.



Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w Warszawie dokonano zmniejszenia dochodów
(subwencji oświatowej) oraz wydatków o kwotę 30.491,00 zł.



Zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział
Finansów zmniejszono dochody i wydatki dotacji celowych łącznie o kwotę 38.200,00 zł. oraz
wprowadzono w programie Besti@ dochody zgodnie z pismem dotyczące § 2350.



W uchwale budżetowej na 2014r. zaplanowano wydatek z Funduszu sołeckiego w Mieni na
„Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej oraz dokończenie ogrodzenia” w dziale 921,
rozdz. 92109 § 4300. Z uwagi na fakt, iż pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy Cegłów
oraz skierowani do pracy w Gminie Cegłów osadzeni z aresztu w Warszawie są w stanie sami
wykonać to zadanie, koniecznym jest tylko zakup niezbędnych materiałów do wykonania.
Dlatego tez dokonano przeniesienia środków z rozdz. 92109 § 4300 na rozdz.. 92109 § 4210.
Zmiana ta nie wpłynęła na zmianę zadania ani wielkość środków funduszu. Utwardzenie
planu i dokończenie ogrodzenia zostanie wykonane zgodnie z planem, z tym że nie przez
firmę zewnętrzną, a poprzez własna kadrę pracowników z zakupionych przez Gminę
materiałów.



Zabezpieczono środki na wykonanie instalacji grzewczej CO wraz z piecem w budynku
Przedszkolu w Podcierniu należącym do Gminy Cegłów, w rozdz. 80195 § 6050 – kwota
30.000,00 zł.



Zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Usuwanie pokryć azbestowych na terenie
Gminy Cegłów” w kwocie 85.477,00 zł. , z czego zaplanowana dotacja z WFOŚiGW w
Warszawie wynosi 72.655,00 zł.



Ponadto zabezpieczono środki na zakup urządzenia przenośnego do zbiórki opłat za wodę i
ścieki dla inkasenta wraz z drukarką i torbą inkasencką w kwocie 12.300,00 zł.



Zgodnie z Umową o udzielenie dotacji oraz Aneksami do umowy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zmniejsza się dotację w dziale 150, rozdz.
15011 § 6639 o kwotę 1.012,00 zł. oraz w dziale 750, rozdz. 75095 § 6639 o kwotę 11.844,00
zł.

