UCHWAŁA Nr XLIII/358/14
RADY GMINY CEGŁÓW

z dnia 29 maja 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 zmian w planie dochodów o kwotę 91.662,42 zł. (w tym zwiększenie dochodów
bieżących o kwotę 259.938,97 zł, oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę
168.276,55 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi
21.340.273,24 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 16.022.805,15 zł, wydatki majątkowe
stanowi kwota 5.317.468,09 zł.
2. Dokonać zmian w planie wydatków o kwotę 1.746,80 zł. (w tym zwiększenie wydatków
bieżących o kwotę 238.746,80 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę
237.000,00 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi
22.208.776,36 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 15.910.120,98 zł, wydatki majątkowe
stanowi kwota 6.298.655,38 zł.
3. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób (załącznik
nr 3). Plan wydatków inwestycyjnych w dziale 010, rozdz. 01010 § 6050 zwiększyć o kwotę
2.000,00 zł., w dziale 010, rozdz. 01010 § 6067 zmniejszyć o kwotę 171.488 zł. i § 6069
zmniejszyć o kwotę 128.512,00 zł; w dziale 010, rozdz. 01010 § 6060 zwiększyć o kwotę
6.000,00 zł., w dziale 801, rozdział 80104 § 6060 zwiększyć o kwotę 15.000,00 zł., oraz w
dziale 921, rozdz. 92109 § 6059 zwiększyć o kwotę 40.000,00 zł. (Plan wydatków
inwestycyjnych po w/w zmianach w 2014 r. wynosi 6.298.655,38 zł).
4. Dokonać zmniejszenia przychodów o kwotę 61.137,28, tj. do kwoty 2.207.645,43 zł (załącznik
nr 4).
5. Dokonać zwiększenia rozchodów o kwotę 28.778,34 zł, tj. do kwoty 1.339.142,31 zł (załącznik
nr 4).
§ 2.
Upoważnia się wójta do:
1. Udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji do wysokości 50.000,00 zł.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Cegłów nr XLIII/358/14 z dnia 29 maja 2014r.


Zabezpieczono dodatkowe środki na projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami w Rudniku
(kwota 2.000,00 zł.)



Zrezygnowano z zakupu koparki. Zmniejszenie dochodów o kwotę 171.488,00 zł. zaś
wydatków o kwotę 300.000,00



Zabezpieczono środki na remont dróg zwiększając wydatki o kwotę 186.874,58 zł.



Zwiększono środki na realizację projektu „Nauka kluczem do sukcesu” w kwocie 1.256,10 zł.



Zwiększono środki na realizacje projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy
Cegłów” – POKL o kwotę 242,19 zł.



W związku z rozstrzygnięciem przetargu zwiększono środki na realizację zadania „Wioska
kulinarna w Podcierniu – utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów” w
kwocie 40.000,00 zł.



Ponadto dokonano zmian w wydatkach bieżących pomiędzy działami



Zabezpieczono środki na udzielenie pożyczki z budżetu Gminy Cegłów dla Stowarzyszenia.
Pożyczka zostanie udzielona i spłacona w 2014 roku. W związku z powyższym zwiększono
z tego tytułu przychody i rozchody budżetu o kwotę 28.778,34 zł.



Rozdysponowano wolne środki w kwocie 504.312,12 zł. przeznaczając je na pokrycie
deficytu budżetu

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) mgr inż. Teodora Wójcik

