
UCHWAŁA Nr XXXII/ 161 /09 
RADY GMINY CEGŁÓW 

z dnia 22 października 2009 roku 
 

w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XXXI/153/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 17 
września 2009r w sprawie dokonania zmian budŜecie Gminy Cegłów na 2009 rok 

 

Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) – Rada Gminy ustala co następuje: 

 
§ 1 

 
W uchwale Rady Gmny Cegłów Nr XXXI/153/09 z dnia 17 września 2009r w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie Gminy Cegłów na 2009r dokonuje się następujących zmian: 

1. W § 1 ust.3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 2.959.466,70 zl. 

2. W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
uchwały: 
- zmniejsza się plan wydatków w dziale i rozdziałach: 
dział 801, rozdz. 80101 § 4270  70.000,00 zł, 
dział 801, rozdz.80195 § 6050   7.687,00 zł, 
- zwiększa się plan wydatków w dziale i rozdziałach: 
dział 801, rozdz. 80101 § 6050 70.000,00 zł 
dział 801, rozdz.80195 § 4210   7.687,00 zł 

 
§2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 17 września 2009r. 
 

        Przewodnicząca Rady Gminy 

        (-) mgr inż. Teodora Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 
W związku z mylnym zakwalifikowaniem wydatków w Uchwale Nr XXXI/153/09 z dnia 17 
września 2009r w sprawie dokonania zmian w budŜecie Gminy Cegłów na 2009r uchyla się 
zapisy w załączniku Nr 2 pkt.1 w następujący sposób: 

1. Wydatki 
Uchyla się zapis: Dział 801, rozdz. 80101 § 4270  - 70.000,00 zł 
Winno być:  Dział 801, rozdz. 80101 § 6050     70.000,00 zł 
Kwota 70.000,00 zł przeznaczona jest na modernizację Szkoły Podstawowej w 
Podcierniu i została przydzielona jako dotacja z mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Modernizacji Placówek Oświatowych Gmin – Komponent B. 
Uchyla się zapis: Dział 801, rozdz.80195 § 6060  - 7.687,00 zł 
Winno być:  Dział 801, rozdz.80195 § 4210    7.687,00 zł 
Kwota 7.687,00 zł jest przeznaczona na zakup monitoringu wizyjnego do Zespołu 
Szkolnego w Cegłowie, jest otrzymana jako dotacja celowa z budŜetu Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego 

2. W załączniku inwestycyjnym wiersze 6,7,15,16 otrzymują nowe brzmienie zgodnie z 
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 


