
UCHWAŁA Nr XXVIII/184/12 
RADY GMINY CEGŁÓW 

z dnia 18 października 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 21.472,49 zł wg załącznika  
Nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 18.294.659,93 zł, w tym: plan dochodów 
bieżących wynosi 16.361.146,76 zł, plan dochodów majątkowych wynosi 1.933.513,17  zł. 

2. Dokonać zmniejszenia w planie wydatków gminy o kwotę 68.829,47 zł zgodnie z 
załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 21.942.651,31 zł, z tego 
wydatki bieżące stanowi kwota 14.942.229,64 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 
7.000.421,67 zł. 

3. Dokonać  zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób (załącznik 
 nr 3). Plan wydatków inwestycyjnych w dziale 010, rozdz. 01010 § 6050 zmniejszyć o 
kwotę 20.351,00 zł., w dziale 600, rozdz. 60016 § 6060 zmniejszyć o kwotę 205.000,00 
zł., w dziale 600, rozdz. 60014 § 6300 zwiększyć o kwotę 65.702,00 zł., w dziale 801, 
rozdz. 80195 § 6057 i § 6059 zmniejszyć o kwotę 7.000,00 zł. w dziale 801, rozdz. 80195 
§ 6067 i § 6069 zwiększyć o kwotę 7.000,00 zł, (Plan wydatków inwestycyjnych po w/w 
zmianach wynosi  7.000.421,67 zł). 

4. W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetowy o kwotę 
90.301,96 zł., tj. do kwoty 3.647.991,38 zł. Zostanie on pokryty przychodami z pożyczki z 
WFOŚiGW w kwocie 2.598.206,33 zł, kredytami w kwocie 95.000,00 zł oraz wolnymi 
środkami w kwocie 954.785,05 zł.  

5. Zmniejszeniu ulega plan przychodów z kwoty 3.985.543,34zł. do kwoty 3.895.241,38 zł.  
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 

 
§ 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 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. 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, z 2013r. poz. 153. 
 



Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Cegłów nr XXVIII/184/12 z dnia 18 października 2012r. 
 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na Przebudowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni 
ścieków w Cegłowie i podpisaniu aneksu zmniejszono wydatki na w/w zadanie o kwotę 20.351,00 zł 
 
W wyniku podpisania umowy na Odbudowe rowu melioracyjnego w terenie zurbanizowanym w 
miejscowości Cegłów (rów A37) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 8.745,30 zł. 
 
W wyniku realizacji zadania Budowy chodnika przy ul. Kościuszki w Cegłowie przez Starostwo  
zostaje zmniejszona dotacja na ten cel w kwocie 80.000,00 zł. Środki zaś zabezpieczone w budżecie 
na w/w zadanie zostają przeniesione na dotację w kwocie 65.702,00 zł. Kwota 14.298,00 zł została 
zabezpieczona w wydatkach bieżących na opłacenie dokumentacji do tego zadania. Na sfinansowanie 
częściowe tego zadania przeznaczone zostały środki z funduszu soleckiego Sołectwa Cegłów w 
kwocie 22.521,09 zł. Zostają one przekazane w kwocie dotacji do Starostwa na realizację tego 
zadania. Przeznaczeniem zadania jest nadal budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Cegłowie, który 
ma na celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Cegłowa. 
 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na Budowę drogi Kiczki – Dzielnik zmniejszono wydatki na to 
zadanie o kwotę 45.000,00 zł. 
 
 W wyniku podpisania umowy na projekt pn. „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach 
podstawowych” zwiększono dochody i wydatki w 2012r. o kwotę 19.182,00 zł. 


