
Uchwała nr XXVII/145/09

Rady Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2009 r.

RAI). C:\l\.·V
Gottfi!.:\ze icB-d

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 późno zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30

czerwca 2005 r. o finansach publicznych Il.iz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy

uchwala co następuje:

§1

w uchwale nr XXII/llS/08 z dnia 20 grudnia 2008 r. Rady Gminy Godziesze Wielkie w

sprawie uchwalania budżetu na 2009 rok zmienionej:

- Uchwałą nr XXIV1127/09 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2009 roku

- Uchwałą nr XXV1135/09 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 kwietnia 2009 roku

- Zarządzeniem Wójta Gminy Godziesze Wielkie Nr 45/2009 z dnia 25 maja 2009 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Godziesze Wielkie Nr 46/2009 z dnia 29 maja 2009 r.

-Uchwałą nr XXVI1141/09 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 czerwca 2009 r.

wprowadza się następujące zmiany:

l.w § 1 dokonuję się następujących zmian:

a) w ust.1 zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 19.829.139,00 zł na kwotę

19.847.635,00 zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18.496,00 zł tj. do kwoty 18.749.364,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 1.098.271,00 zł

b) w ust.2 zmiany o dochodach budżetu określa załącznik Nr l

2. w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu gminy z kwoty 20.887.442,00 zł na kwotę

20.905.938,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki w kwocie 20.905.938,00 zł obejmują:

1. Wydatki bieżące stanowią kwotę 16.866.878,00 zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 8.609.619,00 zł

b) dotacje w wysokości 264.250,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

2.Wydatki majątkowe w 2009 r.zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości

4.039.060,00 zł.
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W §2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące

ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr s.

3. §4.1 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 1.058.303,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

pożyczek i kredytów oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Natomiast §4.2. otrzymuje

brzmienie: Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.

4. w §5 ust. l otrzymuje brzmienie:

Rezerwa ogólna wynosi: 109.669,00 zł

5. §7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych

papierów wartościowych w kwocie 668.689,00 zł z tego na:

1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu 200.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 468.689,00 zł

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXVII/145/09 Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 28.08.2009 r.

I. Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się zmian w następujących działach:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.300,00 zł w tym: o zwrot kosztów upomnień oraz
odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 750 Administracja Publiczna
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł - rozliczenie z lat ubiegłych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fIZYcznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich pobraniem
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł -_wtym: o zwrot kosztów upomnień.
Zmniejsza się o kwotę: 7.300,00 zł - w tym: zaniechanie płatności za wydane decyzje na
działalność gospodarczą.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 96,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla
nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego.

Dział 852 Pomoc Społeczna
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.400,00 zł w tym: o kwotę 13.800,00 zł dotacja z
przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z
budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2009 nr
FB.I.-3.3011-213/09 oraz o kwotę 4.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków
w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2009 nr .FB .1-3.3011-214/09

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zwiększa się w § 2009 o kwotę 360,00 zł w związku z realizacją projektu "Krok na przód" -
środki z Europejskiego Funduszu Społecznego a zmniejsza się o kwotę 360,00 zł w § 2008.

II. Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się zmian w następujących działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Zmniejsza się plan wydatków związanych z rozbudową wodociągów o kwotę 66.100,00 zł -
realizacja w 2010 roku.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę
Dla prawidłowego funkcjonowania budżetu dokonuje się zmian w paragrafach klasyfikacji
budżetowej .Zwiększa się w § 4300 o kwotę 10.000,00 zł a zmniejsza się w § 4210 o kwotę
10.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność
Zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4300 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg
o kwotę l 0.000,00 zł a zmniejsza się w paragraf 421 Oo kwotę 4.550,00 zł
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Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Zmniejsza się plan budżetu w § 4270 o kwotę 8.200,00 zł (zmniejszono zakres remontu
budynku), zmniejsza się plan o kwotę 50.000,00 zł w paragrafie 6060 - zakup koparko-
ładowarki oraz zmniejsza się w paragrafie 4300 o kwotę 1.400,00 zł na drobne naprawy w
budynku gminnym we wsi Wolica.
Dział 750 Administracja publiczńa
Po dokonaniu analizy wykonanych wydatków za okres siedmiu miesięcy dokonuje Się
uzasadnionych przesunięć w paragrafach dla prawidłowego funkcjonowania budżetu:
zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł a zmniejsza się o kwotę 6.700,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dla prawidłowego wykonania budżetu dokonuje się przesunięć w paragrafach. Zwiększa się
§ 4210 o kwotę 15.150,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz sprzętu pożarniczego a
zmniejsza się w § 3020 o kwotę 10.000,00 zł i w § 4300 o kwotę 2.000,00 zł. Zwiększa się
paragraf 2820 o kwotę 6.100,00 zł z przeznaczeniem dla OSP Stobno.

Dział 758 Różne rozliczenia
Zmniejsza się plan rezerwy budżetowej o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na remont w
Szkole Podstawowej w Stobnie oraz zakup opału w szkołach z terenu gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Po dokonaniu analizy wykonanych wydatków za 7 m-cy dokonuje się uzasadnionych
przesunięć w planach budżetu na 2009 rok w rozdziałach i paragrafach .Zwiększa się plan o
kwotę 65.076,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału i drobne remonty w szkołach na terenie
gminy oraz zakup samochodu a także na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za
przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego a zmniejsza się o kwotę 39.980,00 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia
Dla prawidłowego działania budżetu gminy dokonuje się przesunięć w paragrafach.
Zmniejsza się w § 4210 o kwotę 5.000,00 zł a zwiększa w § 4300 o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna
Zwiększa się plan budżetu o kwotę 18.481,00 zł z przeznaczeniem zgodnym z otrzymanymi
pismami Wojewody Wielkopolskiego oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami o
kwotę 81,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dokonuje się przesunięć w paragrafach o kwotę 360,00 zł w związku z realizacją projektu
"Krok w przód"

Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 450,00 zł a zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla
jednostki systemu oświaty o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek dla klasy II
Szkoły Podstawowej w Zadowicach .

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
Zwiększa się plan budżetu o kwotę 115.200,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne,
użyczenie koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego oraz na naprawę pompy w
oczyszczalni ścieków oraz zmniejsza się paragraf 421 O o kwotę 10.000,00 zł.
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Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zwiększa się plan budżetu o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie
dyrygenta orkiestry dętej.

Rozdysponowano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 5,00.000,00 zł z przeznaczeniem na
zmniejszenie przychodów budżetowych z kredytów i pożyczek.
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