UCHWAŁA Nr XXII/100/2008
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XV/67/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Zbiczno 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 późniejszymi zmianami) i art. 165, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Zbiczno uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XV/67/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Zbiczno na 2008 rok, w Zarządzeniu Wójta Nr 47/2008 z 18 stycznia 2008 r., w Uchwale
Nr XVI/79/2008 z 6 lutego 2008 r., w Zarządzeniu Wójta Nr 51/2008 z 14 marca 2008 r., w Zarządzeniu
Wójta Nr 53/2008 z 31 marca 2008 r., w Uchwale Nr XVII/83/2008 z 23 kwietnia 2008 r., w Uchwale Nr
XVIII/90/2008 z 30 kwietnia 2008 r., w Zarządzeniu Wójta Nt 59/2008 z 12 maja 2008 r., w Uchwale Nr
XX/92/2008 z 27 czerwca 2008 r., w Uchwale Nr XXI/97/2008 z 11 lipca 2008 r.
wprowadza się następujące zmiany:

1.

Wg Uchwały Rady Gminy
Nr XXI/99/2008
z dnia 11 lipca 2008 r.

Zastępuje się
sumą
po zmianach

Ustala się dochody budżetu na rok 2008
w wysokości
w tym:

9.878.497 zł

9.942.008 zł

1)

Dochody majątkowe
w tym:
a)
środki z funduszy strukturalnych UE
- środki z funduszu „Odnowa Wsi”
b)
dotacje rozwojowe
- dotacja rozwojowa na realizację programu
„Kapitał Ludzki”

100.000 zł

106.001 zł

100.000 zł
100.000 zł

100.000 zł
100.000 zł

-

6.001 zł

Dochody bieżące
w tym:
a)
dochody własne
b)
dotacje celowe
w tym:
- dotacje z zakresu administracji rządowej
- dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
- dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego
- dotacje celowe na zadania własne

9.778.497 zł

9.836.007 zł

1.950.129 zł
2.841.720 zł

1.950.529 zł
2.847.999 zł

2.193.510 zł

2.199.789 zł

1.000 zł

1.000 zł

211.143 zł
434.067 zł

213.143 zł
434.067 zł

c)

dotacje rozwojowe

-

50.831 zł

d)

subwencje ogólne
w tym:
- część oświatowa
- część wyrównawcza
- część równoważąca

4.986.648 zł
3.090.034 zł
1.818.479 zł
78.135 zł

4.986.648 zł
3.090.034 zł
1.818.479 zł
78.135 zł

2)

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

-2-

2.

Wg Uchwały Rady Gminy
Nr XXI/99/2008
z dnia 11 lipca 2008 r.

Zastępuje się
sumą
po zmianach

Ustala się wydatki budżetu na rok 2008
w wysokości

12.657.865 zł

12.721.376 zł

1)

Wydatki majątkowe

1.646.308 zł

1.666.309 zł

2)

Wydatki bieżące
w tym:
a)
wynagrodzenie
b)
pochodne od wynagrodzeń
c)
dotacje dla zakładu budżetowego
d)
dotacje dla instytucji kultury
e)
dotacja celowa dla samorządu województwa
f)
dotacje celowa dla gminy
g)
dotacje celowe zlecone do realizacji jednostkom
niezaliczonym do sektora finansów publicznych
h)
wydatki na obsługę długu
i)
pozostałe wydatki

11.011.557 zł

11.055.067 zł

3.488.486 zł
743.113 zł
123.746 zł
422.859 zł
160 zł
1.000 zł

3.513.958 zł
747.405 zł
123.746 zł
432.859 zł
160 zł
1.000 zł

20.000 zł
265.000 zł
5.947.193 zł

10.000 zł
265.000 zł
5.960.939 zł

2.779.368 zł

2.779.368 zł

629.000 zł
158.000 zł
1.900.000 zł

629.000 zł
158.000 zł
1.900.000 zł

92.368 zł

92.368 zl

zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały
3.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości
Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)
Zaciągniętych pożyczek w kwocie
2)
Zaciągniętych kredytów w kwocie
3)
Emisji obligacji w kwocie
4)
Wolnych środków, jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych

4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie
400.000 zł
2)
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie
2.687.000 zł

5.

W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6.

W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

7.

W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

8.

W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

9.

W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

10.

W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

11.

W załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

12.

W załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Zbiczno.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

Uzasadnienie

Zmian po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:
-

zwiększono plan dochodów w dziale 801 rozdz. 80101 § 0960 o sumę 400 ,- zł w związku z pozyskaniem przez
nauczyciela ZS Zbiczno darowizn od sponsorów na wycieczkę szkolną.

-

w związku ze zwiększeniem dotacji na wdrożenie w miesiącu lipiec – wrzesień 2008 r. ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 6.279 ,zł

-

z uwagi na przystąpienie do realizacji programu „Kapitał ludzki” współfinansowanie ze środków EFS zwiększono plan
dochodów w dziale 853 rozdz. 85395 w §§ 2008, 2009, 6208 i 6209 o łączną kwotę 56.832 ,- zł

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:
-

zwiększono plan wydatków w dziale 010 rozdz. 01095 § 4210 o kwotę 1.200 ,- zł z przeznaczeniem na zakup artykułów
na dożynki gminne.

-

zwiększono plan wydatków na zadania inwestycyjne w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 „Budowa chodników na terenie
gminy” o sumę 10.000 ,- zł

-

dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w dziale 754 rozdz. 75412 na sumę 1.000 ,- zł

-

z uwagi na częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej przez Radę Sołecką w Sumówku i przeznaczenie jej na
zakupu na imprezę sołecką zmniejszono plan wydatków w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 320 ,- zł

-

w związku z rozstrzygnięciem przetargu na remont dachu w Zespole Szkół w Zbicznie i podpisanie umowy z
wykonawcą na kwotę mniejszą, aniżeli planowano w budżecie dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 801
rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 19.000 ,- zł. Dodatkowo zwiększono plan wydatków w tym rozdziale w § 4300 o sumę
400 ,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki szkolnej (darowizny od sponsorów),

-

zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85212 o łączną kwotę 6.279 ,- zł w związku z przyznaniem dotacji
budżetu państwa na wdrożenie w miesiącu lipiec – wrzesień 2008 r. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów. Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w tym rozdziale na kwotę 300 ,- zł

-

dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85214 na kwotę 6.667 ,- zł jako udział własny
w realizacji programu „Kapitał ludzki” współfinansowanego ze środków EFS

-

dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 na kwotę 800 ,- zł,

-

z uwagi na przystąpienie do realizacji progrmau „Kapitał ludzki” współfinansowanego ze środków EFS zwiększono plan
wydatków w dziale 853 rozdz. 85395 o łączną kwotę 56.832 ,- zł,

-

dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 900 rozdz. 90001 § 6050 na zadanie inwestycyjne „Budowa zbiornika
retencyjnego na terenie przepompowni ścieków przy OW „Pod Sosnami” w Zbicznie” o kwotę 4.000 ,- zł

-

zmniejszono plan wydatków w dziale 921 rozdz. 92195 § 4170 o kwotę 3.800 ,- zł z przeznaczeniem na wydatki na
imprezy kulturalne w gminie. Dodatkowo w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy przez Radę Sołecką w
Sumówku i przeznaczeniem jej na zakupy na imprezy w sołectwie zwiększono plan wydatków w tym rozdziale w § 4210
o kwotę 320 ,- zł

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie uległ zmianie i nadal wynosi 2.779.368 zł.
Źródłami sfinansowania planowanego deficytu są:
1)
2)
3)
4)

pożyczki z WFOŚiGW w kwocie
kredyty z BGK w kwocie
obligacje gminne w kwocie
wolne środki, jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z
lat ubiegłych w kwocie

629.000 zł
158.000 zł
1.900.000 zł

92.368 zł
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

