U C H W A Ł A NR XXXV/133/10
RADY GMINY ŁASKARZEW
z dnia 26 lutego 2010 roku
w sprawie zmian w budŜecie gminy Łaskarzew na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz.1591z póź. zmian./ Rada Gminy uchwala ,co
następuje :
§ 1.
Dokonać zmian do Uchwały Nr XXXIII/125/09 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30
grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Łaskarzew na 2010 rok
polegających na :
1. zwiększeniu planu dochodów zgodnie z załączoną tabelą nr 1 o kwotę
95 719 zł
2. zwiększeniu planu wydatków zgodnie z załączoną tabelą nr 2 i 2a o kwotę 813 444 zł,
w tym : zwiększenie planu wydatków bieŜących o kwotę
71 719 zł
w tym : wynagrodzenia 28 274 zł ,
zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 741 725 zł
3. W wyniku wprowadzonych zmian powstały deficyt w wysokości 717 725 zł zostanie
pokryty wolnymi środkami na rachunku bankowym.
4.Plan przychodów i rozchodów po zmianach obrazuje załączona tabela nr 3.
§ 2.
1.Zwiększyć limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 o kwotę 741 725 zł
następująco:
- zwiększyć nakłady na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie
Łaskarzew - etap II w dz.900 , rozdz.90001 ,§ 6050 o kwotę 689 000 zł ,
a źródłem finansowania są dochody własne w kwocie 741 725 zł i zmniejszona wielkość
poŜyczki z WFOŚiGW o kwotę 52 725 zł ,
- zwiększyć nakłady na budowę oczyszczalni ścieków we wsi Nowy Pilczyn wraz z budową
kanalizacji sanitarnej z przyłączami – etap w dz.900, rozdz.90001 , § 6050 o kwotę
52 725 zł , źródłem finansowania jest poŜyczka z WFOŚiGW na kwotę 52725 zł / dot. aneksu
z dnia 30.12.2009 r. do umowy zawartej w dniu 20.08.2009 r. /
2. Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 po zmianach obrazuje załączona
tabela nr 4 .
§ 3.
Dokonać likwidacji planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z
jednoczesnym przeniesieniem uprzednio zaplanowanych przychodów i stanu środków na
początek roku na kwotę 24 000 zł i wydatków na kwotę 24 000 zł do planu budŜetu gminy
po stronie dochodów na kwotę 24 000 zł i po stronie wydatków na kwotę 24 000 zł .
§ 4.
1.Plan dochodów i wydatków Projektu systemowego pn. „NADZIEJA-LEPSZE JUTRO „
obrazuje załączona tabela nr 5.
2. Plan dochodów i wydatków Projektu systemowego pn. „NADZIEJA-LEPSZE JUTRO „
dla celów Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych obrazuje tabela nr 5a.
§ 5.
Zmiany planu dochodów i wydatków budŜetu Gminy Łaskarzew na 2010 rok dokonano w
oparciu o:
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1/ aneks Nr 1 z dnia 30.12.2009 r. do umowy poŜyczki Nr 0057/09/OW/P z dnia 20.08.2009 r.
o dofinansowanie przedsięwzięcia „budowa oczyszczalni ścieków we wsi Nowy Pilczyn wraz
z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami – etap I „
2/ Uchwały Nr 3221`/307/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2009
r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planów Działania dla Priorytetów VI-IX komponentu
regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2010 r. dotyczącej umowy w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL07.01.01-14-104/08-00 z dnia
21.11.2008 r.
3/ pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/10 z dnia 09 .02.2010 r. dot. informacji o
wynikających z ustawy budŜetowej na rok 2010 z dnia 22.01.2010 r. rocznych kwotach
poszczególnych części subwencji ogólnej………..,
4/ własne spostrzeŜenia .
§ 6.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaskarzew .
§ 7.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia .
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Gendek
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