
UCHWAŁA  Nr XXI/131/08 
RADY GMINY CIECHANÓW  

z dnia 27 listopada 2008 r. 
 
 w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 z późn. 
zm.) - Rada Gminy Ciechanów uchwala,  co następuje: 

§ 1. 
Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2008 r. o kwotę 10.450,00 zł oraz zmniejsza się o 
kwotę  2.174.962,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 
Dochody po zmianie wynoszą 11.800.241,00 zł. 
 

§ 2. 
1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2008 r. o kwotę 64.951,00 zł oraz zmniejsza się o   
     kwotę 3.869.463,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.  
    Wydatki po zmianie wynoszą: 12.912.459,00 zł. 
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 po 
zmianach  
    określa  załącznik nr 3a do uchwały.  
3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 r. po zmianach określa załącznik nr 3 do   
    uchwały. 

§ 3. 
1.   Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.112.218,00 zł, który zostanie pokryty przychodami     
      pochodzącymi z:      
      a)  zaciągniętych kredytów w kwocie  950.000,00 zł 
      b)  wolnych środków w kwocie 162.218,00 zł. 
2.   Przychody budżetu w wysokości 1.397.218,00 zł, rozchody w wysokości 285.000,00 zł po      
       zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały. 
     

§ 4. 
 

1.  Ustala się dochody w kwocie 64.950,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów       alkoholowych. 
2.  Ustala się wydatki w kwocie 62.731,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym  
      programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie  41000,00 
zł   
      na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, 
który  
      po zmianach  określa załącznik nr 5 do uchwały. 
 

 
 

§ 5. 
 
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 r. i lata następne po 



zmianach. 
§ 6. 

 
Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży 
sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdanim z wykonana budżetu gminy za 2008 
rok. 
 

§ 7. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy 
 
                                                                                 Eugeniusz Olszewski  


