UCHWAŁA Nr XLV/376/14
RADY GMINY CEGŁÓW

z dnia 22 lipca 2014 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2014 rok
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 63.842,11 zł. (w tym zwiększenie dochodów
bieżących o kwotę 647.428,11 zł. oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę
583.586,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi
21.438.321,12 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 16.704.439,03 zł, wydatki majątkowe
stanowi kwota 4.733.882,09 zł.
2. Dokonać zmian w planie wydatków o kwotę 482.451,11 zł. (w tym zwiększenie wydatków
bieżących o kwotę 605.879,11 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę
123.428,00 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi
23.032.584,55 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 16.774.357,17 zł, wydatki majątkowe
stanowi kwota 6.258.227,38 zł.
3. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób (załącznik
nr 3). Plan wydatków inwestycyjnych w dziale 010, rozdz. 01010 § 6057 zmniejszyć o kwotę
270.000,00 zł., w dziale 010, rozdział 01010 § 6059 zmniejszyć o kwotę 464.790,00 zł., w
dziale 010, rozdział 01010 § 6050 zwiększyć o kwotę 464.790,00 zł., w dziale 600, rozdz.
60016 § 6050 zwiększyć o kwotę 131.000,00 zł., w dziale 750, rozdz. 75023 § 6057 zwiększyć
o kwotę 9.000,00 zł., w dziale 750, rozdział 75023 § 6059 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł.; w
dziale 921, rozdział 92109 § 6057 zwiększyć o kwotę 1.023,00 zł., w dziale 921, rozdział 92109
§ 6059 zwiększyć o kwotę 549,00 zł. (Plan wydatków inwestycyjnych po w/w zmianach w 2014
r. wynosi 6.258.227,38 zł).
4. Dokonać zwiększenia przychodów o kwotę 418.609,00 zł. tj. do kwoty 2.933.405,74 zł
(załącznik nr 4).
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) mgr inż. Teodora Wójcik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Cegłów nr XLV/376/14 z dnia 22 lipca 2014r.


Zmniejszono dochody i wydatki z tytułu dotacji z PROW na lata 2007 – 2013 na budowę
wodociągów i kanalizacji o kwotę 270.000,00 zł. oraz przeniesiono środki własne z § 6059 na
§ 6050 w kwocie 464.790,00 zł.



Zwiększono dochody i wydatki na zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej Mienia –
Posiadały o kwotę 95.000,00 zł (dotacja z FOGR) oraz zwiększono środki własne o kwotę
36.000,00 zł.



Zwiększono dochody i wydatki z dotacji na realizację zadania pn. „e-Cegłów – kompleksowa
informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w gminie
Cegłów” o kwotę 9.000,00 zł. oraz środki własne o kwotę 5.000,00 zł.



Zwiększony dochody o środki pochodzące z refundacji po rozliczeniu zadania „Sójka
Mazowiecka 2013” w kwocie 49.023,73 zł. i przeznaczono je na:
- 36.000,00 zł. na rozdział 60016 § 6050
- 5.000,00 zł. na rozdział 75023 § 6059
- 7.474,73 zł. na rozdział 90015 § 4260
- 549,00 zł. na rozdział 92109 § 6059



Zwiększono dochody i wydatki na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Cegłów” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie
598.404,38 zł. w roku 2014 oraz w kwocie 218.029,00 zł. w roku 2015



Zmniejszono środki z dotacji na realizację zadania pn. „Rozwój kultury regionalnej poprzez
przebudowę budynku kulturalno – społecznego „Rondo” w Cegłowie wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz wyeksponowaniem małej architektury związanej z
miejscowością” w kwocie 417.586,00 zł. na ten cel zostanie zaciągnięta pożyczka na
wyprzedzające finansowanie z BGK w warszawie do kwoty 418.609,00 zł. Zwiększono środki
własne o kwotę 549,00 zł. zgodnie z harmonogramem.

