
UCHWAŁA Nr XXVI/173/12 
RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 30 sierpnia 2012 roku 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2012 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.1)  – Rada Gminy uchwala co 
następuje: 

 

§ 1 

1. Dokonać zwiększenia w planie dochodów gminy o kwotę 67.004,24 zł wg załącznika 
Nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 18.252.118,44 zł, w tym: plan dochodów bieżących 
wynosi 16.246.202,32 zł, plan dochodów majątkowych wynosi 2.005.916,12  zł. 

2. Dokonać zwiększenia w planie wydatków gminy o kwotę 67.004.24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 
2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 21.990.411,78 zł, z tego wydatki bieżące stanowi 
kwota 14.830.861,11 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 7.159.550,67 zł. 

3. Dokonać  zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób (załącznik 
nr 3). Plan wydatków inwestycyjnych w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 zmniejszyć o kwotę 
50.000,00 zł., w dziale 754, rozdz. 75412 § 6060 zwiększyć o kwotę 15.000,00 zł., w dziale 801, 
rozdz. 80101 § 6050 zwiększyć o kwotę 454,00 zł. (Plan wydatków inwestycyjnych po w/w 
zmianach w 2012r. wynosi  7.159.550,67 zł). 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

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

                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r.. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, 
poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, 
poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230 i 
Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 
1281, z 2012r. poz. 567. 



Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Cegłów nr XXVI/173/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. 
 
W związku  z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 
warszawie o przyznaniu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji rolnych na 
realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej Kiczki Pierwsze – Dzielnik etap I” w kwocie 
50.000,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki na ten cel o wskazaną kwotę. 
 
W związku  podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 
dofinansowanie przez Województwo mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego (zakup zestawu 
hydraulicznych narzędzi ratowniczych) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Cegłów zwiększa się dochody 
i wydatki o kwotę 25.000,00 zł. 
 
W związku  podpisaniem Porozumienia Nr DPS/33/VII/2012 o wsparcie zadania publicznego w 
ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu 
Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zadanie pt. „Rodzina wolna od przemocy” zwiększa 
się dochody i wydatki o kwotę 23.100,00 zł. 
 
W związku  podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestowych pokryć 
dachowych z obszaru gminy Cegłów” zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 12.439,75 zł. 
 
Ponadto: 
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 497.401,13 zł. oraz zwiększa się dochody majątkowe o 
kwotę 578.745,12 zł.  
 
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90.889,99 zł. oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 
9.546,00 zł. 
 


