UCHWAŁA NR XXX/184/2009
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 28 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zławieś Wielka na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.
1203, Nr 167 poz 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z
2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 165, 165a
166,166a,184,188 ust. 2, art 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170
poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz.587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560; z 2008 r.
Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 19 poz.100)

Rada Gminy
uchwala, co następuje :
§ 1. W uchwale Nr XXI/122/2008 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 grudnia 2008 r.
zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/131/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.; Nr
XXIV/152/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r.; Nr XXV/158/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r.; Nr
XXVII/166/2009 z dnia 24 września 2009 r.; Nr XXVIII/176/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.;
Nr XXIX/182/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku oraz Zarządzeniem Wójta Nr 5/2009 z dnia 31
marca 2009 r.; Nr 14/2009 z dnia 25 maja 2009 r.; Nr 15/2009 z dnia 05 czerwca 2009 r.; Nr
20/2009 z dnia 27 lipca 2009r.; Nr 25/2009 z dnia 20 października 2009 r.; Nr 28/2009 z dnia 18
listopada 2009 r.; Nr 29/2009 z dnia 01 grudnia 2009 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 441.655 zł do wysokości
30.919.980 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w § 1 ust.2 dochody, o których mowa w ust.1 obejmują :
1) dochody własne w kwocie 12.215.680 zł
2) dotacje celowe w kwocie 6.096.305 zł
3) subwencje w kwocie
12.474.025 zł
4) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie
2) w § 2 ust.2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 87.655 zł do wysokości 34.353.143
zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w § 2 ust.3 wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 27.809.191 zł, w tym :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.592.488 zł
b) dotacje
464.810 zł
c) wydatki na obsługę długu
319.600 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.543.952 zł w tym:
6.543.952 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne

3) w § 2 ust. 4 dokonuje się zmian w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a-zadania inwestycyjne w 2009 roku)
4) w § 3 ust. 1 zmniejsza się deficyt do wysokości 3.433.163 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek,
w § 3 ust. 2 przychody budżetu w wysokości 4.522.563 zł, rozchody w wysokości 1.089.400 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5) w § 5 ust.1 wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z
załącznikiem nr 5,
w § 5 ust. 3 dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
6) dokonuje się zmian w załączonej prognozie łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009
roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
gminy tj. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Drewnowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/184/2009
z dnia 28 grudnia 2009 roku
1.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-88/09 z dnia 18 grudnia 2009
roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział
01095 § 2010 o kwotę 77.855 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego ze
zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę,

2. Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 363.800 zł w związku z większym wpływem
w stosunku do planu w działach:
010 - 01010 - wpływy za wodę - 62.000 zł
010 - 01010 - podłączenia wod-kan - 40.000 zł
700 - 70005 - opłata planistyczna - 40.000 zł
756 - 75615 - podatek od nieruchomości - 120.000 zł
756 - 75615 - podatek leśny - 7.800 zł
756 - 75615 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 4.000 zł
756 - 75616 - podatek rolny - 40.000 zł
756 - 75618 - opłata eksploatacyjna - 20.000 zł
900 - 90002 - wpływy za śmieci - 30.000 zł
Dochody przeznacza się w kwocie 9.800 zł na zwrot dotacji za dzieci zamieszkujące na
terenie gminy Zławieś Wielka a uczęszczające do przedszkoli na terenie innej gminy,
pozostałą część na zmniejszenie deficytu.
3. Przesuwa się środki z rozdziału 60016 § 4210/ zakup materiałów/ kwotę 10.000 zł do
rozdziału 60016 § 6050 - zadanie inwestycyjne pn" Budowa chodników na terenie gminy "
Ponadto dokonuje się przesunięć środków w ramach rozdziału pomiędzy zadaniami
inwestycyjnymi, łącznie o kwotę 22.000 zł,
4. Ponadto dokonuje się przeniesień w danym dziale między rozdziałami i paragrafami.
Przeniesień dokonano po stronie zmniejszenia i zwiększenia w następujących działach:
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 7.000 zł
Dział 750 - Administracja publiczna - 28.000 zł
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.000 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie 1.000 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia - 20.167 zł

61.167 zł

