
LTchrvala Nr XXVII/90/09
RadY Gmin-v Andrzejervo
z dnia 30 łł'rześnia 2009 r.

rv sprałvie zmian ł' brrdżecie gminy na rolr 2009

\a podstarvie a . 18 usl.2 pkt.'+. 9 lit' d. e ipkt' 10 ustarł1 z dnia 3 rr]al.ce l99(] r'

tl sanorzaJizic gminn1'm (Dz' l]. Z 2001 .' NI 1'12. poz' 159L z póŹniejsz}'mi zlrriananri) olaz
a ' 16j. 1Łi6. 175. L8.1. i L83 iar1' 19's usral!'1 Z d|ia ]0 czertca 2()05 r. o l]nansacll
prrb1iczrr1'ch iDz' ti' z 2005 r'' Nr 2'l9 poz' 210:l z późn' zniarrami)
Rade Linin]' rLclrlra1a co następujel

s1

1' Dokonuje się zmian w budżeoie gnin}' polegający'cir na:

a) ztięliszeniu p1antr c1ochodó\l budżeto$}ch o k\Ą'otę 4'15.000 zł'
Zgodnie Z Żalaiznikiem \I ]'

b) zrviększeniu pianu N)'datków budżeto\\,-1ch o k\Ąotę "110.000 zł.
zsoc]nie z załacznikiem i\"r 2.

c1 znrniqjszeniu planu clochodórł'brLdżetorr]'ch o krł'otę 113.'191 zt.

Zgodnie l Żaląc7nikien1 NI j.
d) znrniqjszeniu p]anu \l}datkó\\ budżeto\łlch o k\!olę 113.'l9l zł.

zgodnie z załapznikien Nr 4.

e) przenicsieniach p1anu l1'dłtkórł' niędzy clzialami, rozdziałami i paragraf'Nm i

zgodnie z zała!znikie]Jl \ r 5'

s2

] lL] r!]k.r a!]'ci 7mi3nach budżet \\]'nosl:
' ; lsn or.chodó,'r bur1zetorr1ch ogólem
_ 

'liit'r 
rr }datkór.; bur]żeto$l'ch ogółem

i \'rdttki irrrr'esr1'c}ine na 2009 r. u1'noszą
z3odnie z zała3znikien \r 6'

'] L stala się prz]'chod]'i rozchod}' budŹetu.

zgodnie z zatącznikiem Nr 7-

1'l.693.826 ŻI.
12.176.826 zl.
3.362.10ó zl.

s3
\\iykonanic uch\ł'ał'v po\\'ieża się \\'ójlowi GLnin,v'

s1
l,ch\'ała lvchodŻi u'ż'r'cie z dnien podjęcia i zostanie podana clo pubLicznei rłiadomośc1

-\bl( t-r'_' \ o''. jl''n'l'. D,/<rilo'' o_' Vd _ ie' (U ś!o'

5i [[ r.



7-\\ ieksŻ.nie plllDu dochodólv budżctoi'l'ch

ń,/l\l RUZDZI \l \ lRrt(

Zalącznik Nr l
do uch$aly Nr XXYII/90/09
Itad) Gminl. Andrzejewo
z dnia 30 rvrześnirr 2009 r'

Kll ott K\r oti
zmnleJszenla

0t 09i
RolniĆtYo i lo$'icct$o
Poi!)st la rlziulalność
\\'p1at'.; z r1trriu odpłatncg,.l
nab1 cia prarra rrłusntl(ci
olaz Pla\\'i:l lLż} lko\\ łnia

17.000

\\iecZ!sleeo a jerlLchC)1l1ości

600

6-t00 \\ p1y r..1. z tr.trLlu pomoc,""

llnansowej udzielanei
międzv jcclnostkarni

samorza3lu tery torialnego na
dollni so$anie !\'łasnlch
zadali inwcstlĆJ'jnt'cb i

191.000

zirkupórr inrł est1'c1 ]n1.'c 1r

RżZem dziel 29-3.000

Tlllnsnort i lac7ność
Dłogi publiczne gninne

750 {dministrrcjr pubIicznł
-atj9 5 Poasta!a d:iąła!ność

)-:rl rc;r,r.11. z n.!mu i

dzierzarr1 si}ac1n1kór'r

nrają&ow'l c1i Skarbrr
Państu,a. iĆdnostek

tinaasó\r publiczn} ch or'aZ

SemorZąL]u ler\ torie]nego
lub i ilchjednostek

: TalicTanvch do scktore

inl1'ch unrórv o podobn1'm

Otzlmane spaclki. zapisl''
I darorvizn! w postaci
pienięznej
wpł!\q Z lóal)'clr
t1ochodórl'

Różne ro7lit7Ćni1r
Róż e rczIic1'enią

1)!)6t)

0911.1

t3.001)

R'7cm d7il1ł 22.600

0920 Pozostalc odsctki

ośrr iatl i rvvchtrrr'łnie
S.
\\,'pł'xł'y z l\t!]u pomoet
1inanso\,' E rLdŻie1ane'j

międŻy jednostkami

Razert dział 1.400

!rmorzrdu t.r\1uli Lllc



Joiinansolvanie \!łasn\ch
Zadań biezac]'ch

liaz.m roTdzial
1t01 t0

maj ajko\\ -Ycll Skarbu
Plllistwrl, icdnosteL
Sa1110rządu tel-\'toriaLn c s!)
1ub innl ch lednoslek
Żiliic7en}ch do scktora
linansów pub1iczn1''ch oraz
inn1ch unrórv o podobt't1'n
charrktcrze

lłazem rozdział
R:rzem dziłl

8.000

t.l5.t){I)OGOLF}I

Objaśnicnia do znrian :

\\ Jziele.. Iioinict.'l,:: l..lllt.:\... '' zrrrekszl sję plen dochodolr o środki poŻ}Skane Ze

sl-fzcJ:żl i]ic:.]ch.i]l...;::':':l.-] a p(-]\i' 1._1_] he poiożone] \ ołdakach Polonii i,' polr.

\\ : ]:, : ' :.::::.l l ].i'::li':j ' Z1''ie],isza jlr p]i]n docllodó\\ o dotację ce1o\\'a_ otrz-vmaną

7 B-j:::': ''\,]ijló..1''.1 \iź''ŻLr\\icckiego na przebudo\\ę drogi gminrrej r ]]l20Ll
i.. :::l:::::..l,.:;l Zl|ęt'-' B.]lęd} \'' ram3ch samofzatśolYego lnstlumentu \\'sparcia Rozrvoju
\Ilzi.'l:z::. Ęr.:lpc'ncnlu C _ .. \Iazorriecki lnstrument \\spalcia \\i)IóqnFvania Rozrvoju
Gm:rir :i,::istiL-iktu.y Drogoucj ' .

\ .Żii,e '. '\cministrĄa publiczna '' Zt]ększa się p1an dochodó\i'o środki poz}skane od

!]1l] l] i. ro\\ j 7Ć 5 rr rzedaż}' Lo Sów ne loterii fanto\1'ej podczas lestvnLL prr' ,. Dni Kukrrrydz'v ' ' '

\1 lzl.J... RóZne rozLjczenia '' zwiększa się plan dochodó\ł' o odsetki od środkó1v

ŻsromadŻon\ ch na Iachunkach barrl(o\\'ycll'

\\'dlia]c .. oś\\iara i11}'cho\1anie " zlł'ięksŻa się plan dochodóq o dotację ce]orvą otrz!'mana.

z I]rL,1Ż.r!l \\ oja\\'ódŻt,'ł'a Nlazorvieckiego W ramach Samorzado\.vepLr lnstlun]eltu \\'sparcie

Rozroiu \lazowsza. Komponent B _ ., Mlazolviecki Instrllmeni \\isparcia \lodemizacji
PLacó\\ek |]śtialo\[ch n! Ienlont irr'vposaŻenie k1as1'' .. o " \\1aŻ Z pI7)pl]Lol\.lrlię]n
otocz.l']ii1 spo]'lo1r,eqo d1a dzieci rozpocz'_vnający'ch naukę rv k1asacb ,, O " w Szko1e

Podst&lrowej rv ołdakach Polonii oraz o śIodkj uZ'YSlGr]e Z !rylajmu sali 1!'(imitrn-vn'l

Giml]azj.lm.



Z.rłącznik \r 2
do uch'll.rł} Nr X)NII/90/09
I{ad.,- Grninl,tndrzeje* o
z dnia 30 rrrześnia 20(19 t.

Z1vitlśzenie pllrnu 1v}'datkó}v budżrtoiY]'ch

Du ieł k'. ł" K*;il' _ 
l

zrr'iększenia zmniaiszeni:l

l5 Lror-)

I13.000

Tłcść

600 Transport i ł4czność
z\\ iększtni:l Zmnitj\Ztnilr

Rlren rlzilł

Drosi publicT e pnti e
lakup usług poZostał!ch
W)datl(i in1lcsl]c)jnc

.+300

a)05{)

cdnostek buLlżcto$v()h

-338.000

-5!!) ' I ocholniĆie str że p,żarhe

75-l Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona

_ ł! -Z4.!p !ll.-|sil 2.000

801
l{'zem dział 2.000

oś}viita i'tl\cho\ł'anie
8010l S:kol.l potlstflr,olte

Razem rlzilł
oCoł.F.\I

5.000

6r.000

1]l1) 73kDn nrdteljał(l\ i

_1]7{j lilŚu' usl'Js rcmontl)\\1'ch

0L'risrienia.io zmian :

\ł' ćzia]e .- Transpon i laiŻność " zlviększa się p]an rr.y'dctkólv Z plzeŻnacŻenienr na naprawl.
dlóg głlllr.ch olaz nr przebudowę drogi gmirlrej w tliejsc,lwośc1 Zaręb1 Bolęd'v
1przebudorlę drogi gmirrnej St aRuskołęka Kró]e Duże

\\' Jzia]. .- BeŻpiec7eńsnlo publiczne 1ockona przeciwpożarolva '' Zu'lększa się plan
\ł.\'c!tko\! Prz.Znaczon.' ch na opłąrę 1aktu Za enelgie ęlektT!'czna-.

\\ dzia]e '. oś\iala i rr_'.'cho.'r aoie " zrr'icksza się plan rr'."-dalkórv przeznaczonvch na femont
itrposażenie irlas1 .' () " .)laz \,['konanie boiskl sportrlrrego plz'1 Szkolc Podslarvorr'e_j
rr, ołdaiiach Polonii'

?0.000
110.000



Zalącznik Nr 3
do uchwaĘ' Nr xx\'Ill90/09
Rady Gminy Andrzeje\Yo
z dnia 30 września 2009 r.

Zmniejszenie planu dochodów budźetowych

objaśnienia do anian :

\a postawle dec'vzji N1inistra !inansó\,\ z dnia 11 \l'rześnia 2009 r' została zmniejsŻonc częsc

ośrłialorl'a subwencji ogólnej dla Gminy Andrzejewo'

Dzial Rozdział s K1r ota
zwiekszenia

Kłota
zmnieiszenia

758 Różne rozliczenia
75301 c zę ś ć ośuiat o w d s u bve cj i

ogólnej dla jedfiostek
s ąmo r7'ąrl u te ryto rialn e g o

2920 Slrb\tencje ogólne z budżetu l]]]',ł91

Razem dział 1 13.:{91

oGoŁEM 113.491



Zmniejszeuie planu rr1ditkó\y budżeto\ł"Ych

Załącznik Nr'{
do uchrłaĘ Nr L\YII/90/09
Rrdy Gminy Andrzeje\!o
z dnie 30 września 2009 r.

Klvota Kwota
i€kszenia Tmnletszenla

Dzinł Rozdział

80101

Rłzem rozdział

NAZWA

Wyclatki osoborł'e nie
za]icŻone do ]łynaglodzeń
\\iJ,nagrodzenia osobo\ł'e
pIacowników
Do rlatkorł,e
rł1nagrodzenie r',lczne
Skladki na ubezpieczenia

s;ł
3.491

'ł0'000

10.0001040

11 10 8.0001

s!ołecŻne

8AII0 Ginna;ią
\\ ]:::ro&.i{a osobo\le

1rl1lc.. rr:r:\..ri
: ] , si]=JL ::: 'traaŻaieczaD5 20.000l

(]śrrilta i rłr cholr lnie

::ÓiecŻ!_:e

Rlvem rozdział
Razem dział
ocoł E\'

52.000
113.491
113.,191



Zirłącznilr Nr 5
do uchw:lĘ' \I x'\\']Ll90/09
Ratl1' Cminr łndrzcie\'o
Z dnia 30 \Yrześnia 2009 r.

Dział

a óilo

75J

Z\1'ięks7cnir zmnicjszenia
Ii iYott K$ ott

lbll.1lll0

jednosrkaml samolzlrclu
lerl torialneuo na dotlnansouanie
nlasn\ch zadali in\restvcv I n\:ch
i zokgqq1q119q91Ęr, 9]1

Razem roTdTill 260.000
Dllgr!!ą,gr!ś]!!!!!"--
\\-!datlii in\!est,vcl.jrre jednoslek i 1a i00
L-.udżetoN1'Ćh

Rrzem ro7d7iał
Razem d7i'ł

115.500

Bezpieczeństr'r'o publiczne

tJ ] lt] \\ płat\ lĆdnostck na l'Llnclusz
ce]orr., na iirransorł,at'ie ]Lrb

Llo fi nan so \., en ie Trdari

!qle slt c!:Ln_y9Jl

Gospodarka komunalna
i ochlonn środowiska
Gospotlałka ściekowtt i ochłonc
writl
Wydatki in$ est) crjne jednosrek 100.000
bLldŹetouĄ'ch

300.000

61150

i kltt
\\i!datki inr.vesrl cyjne j cdnostek
bLL{1Źe ] ch

70.000

70.000

_- iri.5lLl łi.i!o
l{lr7cm d7i'ł

J ,:\.:rllll

Razem dziłł

6050

ó0011 l, Drogi p!.b]itztt. p!|!!!!!!!!
u r' l) 

'
l]nansor\ą Lldzieluną m jealz\

oGoł.F.\t



ob]aśnienia do anian :

Nie$J'korz}.stane środki z działu '' BeupiecŻeńst\ł,o publiczne i oc1tona przectwpozarowa
na zakup samochod d]a Komisarjatu Policji w Antjrzejervie. z działrr ,, Gospodarka
komuna1na i ochtona środowiska " _ na ocz}'szczalnie ścieków olaŻ Ż dziahL,, Kultura
i ocbrona dziedzictr'"'a narodor.vego '' na budo\ł'ę DoD1u Kulttlly przenosi się do działrL
.. Transpon i lączność '' na dofinansorł'anie przebrrdo\ły &.ogi po$iatowej Zalebv Warcholv

Rosochate - W1'sokie \{azolvieckie olaz na plzebudo\\'ę ańg gminrt1ch star: ńL'.ko]ęka -
R rolę Dt'ze'
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Przychody i rozchody budżetu W 2oo9r.

Lp. Treśó Klasyiikacja
s

Kwola

Przychody ogółem: '1 698 620,37

l
Przychocy z Żac ą9n ętych pożycŻek
kredytóW na rynkL] kra]owym 952 16T0 620 37

2 Pr:ychody Z tytLr]u inrrych roz iczeń kra]ov$/ch s55 E8 0C0,00

Rozchody ogółemI 617 620,37

sp]aty oiżyn]anych kra]o,,rych pcŻycŻek
kredytóW 992 611 62A 31

l ł,, i
a- 1


