
                              
                       
                        
                                        U C H W A Ł A  Nr  XV / 97 / 2008
                                         R A D Y   G M I N Y  B E D L N O 
                                            z dnia  30  czerwca  2008 roku
                                       
w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2008 roku oraz zmiany Uchwały 
budżetowej Nr XII/80/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy Bedlno na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.”d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 , poz.1203 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ,Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, 
poz.974, Nr173,poz.1218) oraz art. 165,art.165a,art. 166,art.173, art. 184 art.188 ,ust.2 pkt 1, 
art.195, ust.3,art. 198, art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
( Dz.U.z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45,poz.319, Nr 104, 
poz.708 , Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249,poz.1832; z 2007r. 
Nr 8,poz.587, Nr 115 ,poz.791, Nr 140, poz.984, Nr 82,poz.560) RADA GMINY BEDLNO 
uchwala , co następuje: 

       § 1.1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę ogółem :                     277.000,-
       2. Wydatki określone w ust.1 dotyczą :

1) Dz.600 -  TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ                                                              270.000,- 
    Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne                                                                   270.000,-
                            w tym : wydatki inwestycyjne                                                           270.000,-
                            dot. wprowadzenia planu wydatków na remonty dróg         
                            gminnych 

2) Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                2.000,-
    Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe                                                                            2.000,-
                             w tym : wydatki bieżące                                                                     2.000,-
                             dot. zwiększenia planu wydatków na usługę remontową 
                             założenia rynien i fartuchów na budynku S.P. w Pleckiej 
                             Dąbrowie                                                                 

3) Dz.851 – OCHRONA ZDROWIA                                                                            5.000,-
     Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                       5.000,-
                             w tym: wydatki bieżące                                                                       5.000,- 
                             dot. przyjęcia planu wydatków na dotację na zlecenie
                             zadania  do realizacji stowarzyszeniom w zakresie  
                             zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

       § 2.1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę ogółem:                    277.000,- 
       2.Wydatki określone w ust.1 dotyczą : 
1) Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                   270.000,- 
    Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne                                                                  208.000,- 
                              w tym : wydatki bieżące                                                                  208.000,-



                              dot. przeniesienia planu wydatków ze środków przewidzianych
                              na zakup destruktu na zadania inwestycyjne- remonty dróg
                              gminnych .
     Rozdz.60017 –Drogi wewnętrzne                                                                              62.000,-
                             w tym : wydatki inwestycyjne                                                            62.000,-
                                          dot. uzupełnienia planu wydatków wyszczególnionych
                                          w § 1 ust.2 pkt.1 

2) Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                  2.000,-
    Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe                                                                              2.000,-
                             w tym : wydatki bieżące                                                                       2.000,-
                             dot. przeniesienia planu wydatków z wynagrodzeń 
                             bezosobowych na usługę remontową założenia rynien i fartuchów
                             na budynku S.P. w Pleckiej Dąbrowie                                 

3) Dz.851 – OCHRONA ZDROWIA                                                                             5.000,-
     Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                         5.000,-
                              w tym : wydatki bieżące                                                                      5.000,-
                             dot. przeniesienia planu wydatków z rezerwy celowej 
                              na dotację na zlecenie zadania do realizacji stowarzyszeniom 
                              w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla 
                              dzieci i młodzieży 
         
       § 3.1. Zmienia się treść załącznika Nr 10 przyjętego w § 8 ust.2  Uchwały Rady Gminy 
Bedlno Nr XII/80/2008 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Bedlno na 2008 rok.
       2. Aktualny wykaz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez 
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. stanowi 
załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

     § 4.1. Zmienia się treść załącznika Nr 4 przyjętego w § 3 Uchwały Rady Gminy Bedlno 
Nr XII/80/2008 z dnia 11 marca 2008 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 
2008 rok.

     2. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały .
     
     § 5. Zmienia się treść § 3 Uchwały Nr XII/80/2008 z dnia 11 marca 2008r. w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2008 rok , który otrzymuje brzmienie:
„ § 3.1. Zadania inwestycyjne w wysokości  5.357.443 ,- zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008- 2010  zgodnie 
z załącznikiem nr 4a” .

     
     § 6. Załącznik nr 4a do Uchwały budżetowej Nr XII/80/2008  Rady Gminy Bedlno z dnia 
11 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2008 rok o którym mowa 
w § 5 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
     
    § 7.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na 
wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3 do  niniejszej 
Uchwały . 
     
     



     § 8.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

     § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                      
                                                                                                            Jacek Tarka 

                                             

                                        



                                       


