
 

UCHWAŁA NR XXXVII/ 189 /10 

RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 29 kwietnia 2010r 

 

w sprawie dokonania zmian w budŜecie Gminy Cegłów na 2010 roku 
Na podstawie 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 
 

1.  Dokonać zmian w planie wydatków Gminy poprzez przesunięcie środków finansowych na 
zabezpieczenie bieŜących potrzeb zgodnie załącznikiem Nr 1. Plan wydatków gminy po 
zmianach wynosi 15.042.415 zł. 

2. Dokonać uszczegółowienia zapisów w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2010 roku i 
limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012” zgodnie z 
załącznikiem Nr 2. 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady XXXVII/18910 z dnia 29 kwietnia  2010 r. 
 
Zmniejsza się plan wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji § 3000 zwiększa się plan 
wydatków w rozdz. 75403 – Jednostki terenowe Policji §3000 o kwotę 1.500 zł przeznaczone 
na wpłaty jst na fundusz celowy (na nagrody dla policjantów pełniących słuŜbę na terenie 
naszej Gminy). 
 
Zatrudnienie nauczyciela w świetlicy szkolnej w Wiciejowie powoduje konieczność 
zabezpieczenia środków do naliczenie funduszu socjalnego. Zmniejsza się zatem plan 
wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin  § 4040 – 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.459 zł a zwiększa plan wydatków w dziale 854 
– Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice  szkolne  § 4440 –Odpisy na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.459 zł. 
 
W Przedszkolu w Piasecznie naleŜy zabezpieczyć środki na szkolenia nauczycieli. Zmniejsza 
się więc plan  wydatków w  dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 – 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli §3020 o kwotę 200 zł a zwiększa  pan wydatków w 
rozdz.  80104 – Przedszkola § 4700 o kwotę 200 zł.  
 
Planowany zakup akcesoriów komputerowych do obsługi funduszu alimentacyjnego 
powoduje , Ŝe zwiększa się plan wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego §4750 o kwotę 350 zł a 
zmniejsza plan wydatków w §4700. 
 
W związku z koniecznością ubezpieczenia osób skazanych wykonujących prace społecznie 
uŜyteczne zabezpiecza się środki finansowe poprzez zmniejszenie planu wydatków w dziale 
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i 
wsi § 4300 – Zakup pozostałych usług o kwotę 663 zł a zwiększa plan wydatków § 4430 – 
RóŜne opłaty i składki o tę kwotę. 
 
W załączniku inwestycyjnym dokonuje się uszczegółowienia zapisów dotyczących wydatków 
na inwestycje drogowe w następujący sposób: zapis ..”Piaseczno – Kuflew - Stawek (w 
ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 350.000 zł) zastępuje się zapisem 
„Przebudowa drogi nr 2231W Latowicz -Mrozy-Kałuszyn od km 6+580 do km 9+800 oraz 
drogi nr 2242 W Stara Wieś – Siodło – Kuflew od km 9 +291 do km 13+640” na kwotę 
215.703 zł; kwota 134.297 – inne inwestycje.  „Inne inwestycje” oznacza działania określone 
przez Radę Gminy. 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 


