
Uchrvala Nr XXIII/78/09
Radl GminY Andrzejovo
z clnia 23 nrarca 2009 r.

w sprałł'ie zmian rr budżecic gminy na rok 2009

Na lodstalł'jc ań. l3 usl' 2 pk1. .l. 9 lil' d' e i pkt. 10 LLsta*r'z dnia 8 n|fcjr l9g0 r
o sarnorząc1zie gminn,"-rrr (Dz. I'. z 21]01 r'' _"Jr'142' poz' 1591 z późniejsz1ni zmi.nfuii) olaŻ
ul' 165. i66. 175. l81, i 188 ie ' 19] usta\!} Z dnia.]0 cŻel\l'ca 2(X)5 r' o llnansach
publiczn1'ch (Dz' L. z 2005 l. Nl].+9poz 2l0'l z priŹn' znlianami)
Rada Cni11}'uch!!ala co następujc:

s1

1. Doko]]u]c się Zmii]rr rł budżccie gninr polegajp}ch na:

a) zrlięL<szerriu plonrr c1oclrodóll budzctolrr ch o kwotę 526.652 zł'
zgodrie z zalacznikiern \r 1.

b) zrriększcr'riu plalu w1'datliórr budŻe1o\\\ ch i] k\\oLę 526.652 z|,

zgoc1nie z zalączliklenr Nr' 2.

cl znrnieiszeniu planu dochoclow budz.t!r\\ ) ch o k\\ ot!- 11 zl'
zgodt'tic z załapznikiem Nl'3.

d) Żml'Ilejs7cnill plmu \\T.latkó* bud7cto\\\ch o k\\otq 11 zl.
zgodnjc z Telacznikien Nr .1.

s2

]. Po dlrkLuxlr\ ch 7nlianach budżet rvr nosjl
p1en dochodorr brrc1żetow}'ch ogó]em

- p]aln \\l dlt1k(')\\' bUdŻetou)c11 L]gó1c]I

-]' \\ \'d.lki jll\\es!}c)'ine rra 20L]9 I' \ftllL]SZą
zgorinie z zalagznikiem Nr 5.

]'l ;slilL.l siq pr7} chod}' i rozclrod) bucLżctu.

zgoc1n1e z zała.cznikieni Nr 6'

10.891.63-< zl.
11'919'ó---l5 zl.
2'9t)5.000 zł.

s3
\\'l k,-.nalje lrcIrr llr po\!ier'za się \\1oitorri Cn1jn) '

s1
l-cli\\iłe \i.h.r,:]Zi \\ ż\cic Z dnien poJjęcja i Zostalljc podana do pub11czne] rł'iac1oności

' l |'' 'l _ '. '' ' .rl ' 
p,<pi ''' f 1''J l iśl5.,'\.U''

- ' .^lr



ZaIąc7nili Ni' 1

do uchrrlĘ Nr XXIII/78/09
Radl Cminl Anrlrzejervo
z dnia 2-3 narc,r 2009 r.

Zrviększenie planu doclrodów budżetow)'cIr

T)ZI Ał. lł(r7'l)7'I \ł ,

010

K\lota
ZN'ięksZclri1r

K!r'ota
zmllrelszenra

0t09s
Rolnichr o i lol1iectivo

\\ p]i]l\ z t\1lrłu odpłatncgo
ndb\ ciil ],.ra\ a \ ł]]Lsno(ci

olal pl!1\'i1 LlŻ} tko11 ania
rr l--i zr lle,]r] nic|uchl]nrości

a1l A

dział
{dmini\tra.ia publicznt
L ri(d| qnitl

11970 \\ll1\\ \ r Mrl\ !:i
ilo c hL).11.\r

6300 \1ph*1 z irtirlir pi'mirr
ljnen.,.t ; j,t:zl: ::!..1

nlieJl' r-'.1i,,::\.::l1l
i:1r:r!1a7.r-i.i :::1. l: :il1ri'l ::i:

.i,ril:,:rr:i. ' - ::-' ii irljitl ai,

::-:.:l :: ' i: : J: l:.! ill :

l,:\..: ' | ':i:la'rll\cll

ll..]011

III 1)00

Rrz.m i]ziltł ł: ()' ]00
-5S Ri]Źn..oz]irŻr.i'

-_i.łł1 C-ł,ić l)ś\idtoś' \ub,\ e lji
agLilĘej dla jedn)\teA
sn 1oĘjd te\1oriulnego

tql0 śLrb,.encje ogólne z 10.1

blLdŻetu p3liSt\ir

Pozostąht łtziułąItlość

7502ł

Rrzenr dzial 101.152
U(,()I L\I 526.652

,r;lr
. : it i , t

:,' lLl\ł l,1 .I
'!

Ob]rśniellia i]o znrian ;

\\ Jzi.l]e.. R.]]iict\\o j lowiĆct\ro " Z\\jqks7|l się plarr dochodó\\ o ślodki uzlskane Ze

si]r7Ćdeż\ nicILrchonośc1 tolnej polożorrej \\'-{1]dlzeicuie o pow' 0.]-1 h '

\\ dŻiale._ ]\dnlinistracja pllbliczt]a " 7\\ię]<sza się plan docbodórr o ślo.]ki ]rochodŻące
7 odszkodo\l|]llia 7a 4iszczL)ra| kscroliopiarlrę oraz o środki do poz)'sliania * lanacb
Ploglanu Ro7woirl obszmóli \\'ir-'jskiclr -dzjalanje3'1..odnL]\litiloz\rói \\si " na blldo\\ę

]ralkirrglr plZ] lJrzęclzie (inlin1'rrr'az Z oś\\'iĆ11enien j nlonjtorirrgien].

\\' c1ziale .. Rr!żne rozliczer'ia '' zrłię1iszt sjc plan rjochodóN Z l)lu]L! Z\\ielrsŻo]cj subu'cllc]i
oświa1o\ei'



Zalącznik Ni'2
do uch*ał1' \r XXIII/78/09
Rady Gn1in}' AndrŻeje$'o
z dnia 2-l marca 2009 r.

Z\Yiększenie pl'rnu \!_vdatków budżeto\}}'ch

Kwota
zmnicjszenia

80101
Oilr iata i$lcho\ranie
Szk0b podstowove
\\'r'nagrodzenia osobolr,e
pracorrnikórv
Składki na rrbczpicczcnia 8.592

].ł01.J

61.992

l6 000

i ,ó0

12.160

1010

_ł]]0
jpo]ecŻ e

I l,l Sr,!irilli nr i.rnd'Jsz Pla.\

52.000

l0t.ls2

5.000

-.26.652

_i]]' ],'r'. -...-'].jŻ-rja tlstlŁ,orrę-

:i,:ar\\illikLii\
=l : ] ].] S\]tr,]\] 1]3 r:bcŻpiccŻeniil

ipołecznc
_łj ]0 SkIddki na FundusŻ Prac}

Rez€nl rozdziżl

85-{

RaŻcnr dział

1ł;49 j

Razern dział

9A0t)t

Ilazem dziłł

I I' 
r

Treść K$ otł

Administracia Dubliczna

Razem rozdziat
Ż11.+0 \\ płat]' na PFRoN

Połos tn lo dzi n Ia l n, l([
6058 Wtdatki inlvest,vc) jne

lednostek bui ednostek budżeto\\-\ ch
ltłzem rnzdzint 112.000

1l7.ł00Razcm dział

Edukacljna opiekn
chowarvcza

Pozo s t ą l ą d zin Ia l !'1 oś ć
Z"\Ę]!1!g!!Z!!i4!!!

Cosporlarka komunalna
i ochrona środoryiska
Gospodł*a ściekolła
i oc11lo11a vód
W,vdatki na zakup,,'
in\\ estlc-vine iednostek
hll(]żelow

OGOLEN1



objaśnienia do znian l

W dziale ,, Administracja publiozna '' zwiększa 5ię plan \rydatkó\'- z plzeznauzenicm na
opłacenie skłaclek PIRON i budo\\'ę pa1kingu pfŻy Urzędzie Cnin)' u,raz z ośrviellenien'l
i monitoringiem.

W dziale ,. oś$iata i \ ychowaDie " u*iększa się plan rv1datkólr' plŻeznaczon,vch ]]a
\ł}naglodzenia \ł'laz z pochodnymi dia nauczycieli zalrudnion-vch rł' szkołac1r podslarłorł'l,cl'i
i Gminnym Ginurazjun.

W dziale '' Edukacyjna opieka wychowawcza " z\łięksŻa się plan $l,datków pźeŻnaczonvch
ła opłacenie pror.vizji baŃorvej.

W dziale,, Gospodarka komunalna iocbrona środowiska '' ZWięksZa się plan rr1datkórv
o śrcdki przeznaczone rra zakup dzialki pod budolvę ocz'Yszczalni ściekó\Ą,'



Zalącznik Nr 3
do uchiYab Nr XXIII/78/09
Rady Gmin] Andrzejcwo
z dnia 23 marca 2009 ..

Zmniejszenie pianu dochodórv lrudżetorvy'ch

Dzial llozdział s Nazwa Krvota
zr'r'iekszenił

Krvota
ZmnieisŻenia

156 Dochody od osób prawnych,
od osób fiz}'cznych i od
innł'ch jcdnostek nie
posiadających oso|rowości
prarvnej oraz rvydatki
związane z ich poborem

i-ró2 ] Ltlz.ioł1 gnin w podalkach
s l a n olł i ąt 1' c h tlo c h ó rl
bu żetu państ|l,ą

001L] Podalek doc]rodorr] od osób
1: z\ czn\ ch

1l

RaTem dTitl 17
OC;OI E\1 17

objaśtrienia do zmian :

\\i dzia]e .. Dochod-r' od osób pralvll,vch. od osób fizyczr1''cl't i od inn)ch jednoslek nie
posiadających osoborvości pla\\rrei oraz w1datki zrłia3ane z 1ch poborem " zmniejszn się
plar dochodólv zgodnie Ż Załącz]likiem do pisma Ministra Iinansórv ru ST3/'1820i ]/09'



Zalącznik Nr' 4
do uchlraĘ Nr xxIII/78/09
lład.v'' Grniny Andrzejervo
z dBia 23 marca 2009 r.

Zmniejszenie planu rvydatkó$' budż€tołych

Dział Rozdziel s N,{ZWA Kwota
zwiększenia

Krvota
zmnieiszenia

750 Administracia Dubliczna
75021 UrzedN sttlifi

42r 0 Zakup mateńalólv
] \Ą\posażenia

I'7

Razcm dział I'7
oGoł.ENI 11
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Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Lp. Treść
Klasyfikacja

s
Kwota

Przychody ogółem: 1 610 620.37

Plzychady z zac ąs|]ęlych paŻyczek'
kredytÓw ra rynku krajowym

952 1 610 620.37

Rozchody ogółemI 582 620,37

spłaty otrzymanych krajowych poŻycŻek i
kredytóW

992 582 620 i7

/ | ł),;/ ł
t' , i!.'i:i/,'.,


