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UCHWAŁA Nr XXXI/162/09
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 28 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwala, co następuje:
§1
Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2009 rok, w sposób następujący:
Zmniejszenie planu wydatków:
1. Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 29 000,00 zł
rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 29 000,00 zł
w tym:
§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 29 000,00 zł
2. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 22 635,00 zł
rozdział 85401 – świetlice szkolne o kwotę 22 635,00 zł
w tym:
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1 560,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17 179,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 170,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 560,00 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 390,00 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 785,00 zł
Razem zmniejszenie wydatków o kwotę 51 635,00 zł
Zwiększenie planu wydatków:
1. Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 51 635,00 zł
rozdział 80101 – szkoły podstawowe o kwotę 22 635,00 zł
w tym:
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17 340,00 zł
§ 4300 – usługi materialne o kwotę 5 295,00 zł
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rozdział 80104 – przedszkola o kwotę 29 000,00 zł
w tym:
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty o kwotę 29 000,00 zł
Razem zwiększenie wydatków o kwotę 51 635,00 zł
§2
1. Dokonać zmniejszenia planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Przedszkole w Osinach na
2009 rok w sposób następujący:
- zmniejszenie przychodów o kwotę 29 000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 29 000,00 zł.
2. Dokonać zwiększenia planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Mińsku Mazowieckim na 2009 rok, w sposób następujący:
- zwiększenie przychodów o kwotę 65 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 65 000,00 zł.
3. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na 2009 rok – „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2009 rok” – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na 2009 rok – „Dotacje podmiotowe w 2009 roku” – otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Waldemar Padzik
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