
RADA GMINY
Godziesze Wielkie

Uchwała nr XXXII1/169/09

Załącznik nr }................. . .

k lu )(:)<.1(1/1 ~Oq 2. se-sJ Jdo Proto ó nr............... ...'<••••
Rady Gminy Godziesze ielkie

z dnia .•;.}?~.~~.~f?..~~q y

Rady Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 07 grudnia 2009 r.

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

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. 166, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o

finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 210~ ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§l

w uchwale nr XXII/l 15/08 z dnia 20 grudnia 2008 r. Rady Gminy Godziesze Wielkie w sprawie

uchwalania budżetu na 2009 rok zmienionej:

- uchwałą nr XXIV/l 27/09 z dnia 27 marca 2009 roku Rady Gminy Godziesze Wielkie

- uchwałą nr XXV/135/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku Rady Gminy Godziesze Wielkie

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Godziesze Wielkie Nr 4612009 z dnia 29 maja 2009 r.

-uchwałą nr XXVI/141109 z dnia 22 czerwca 2009 r. Rady Gminy Godziesze Wielkie

-uchwalą nr XXVII1145/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. Rady Gminy Godziesze Wielkie

-uchwałą nr XXVIII1148/09 z dnia 25 września 2009 r. Rady Gminy Godziesze Wielkie

-uchwałą nr XXXIII 59/09 z dnia 10 listopada 2009 r. Rady Gminy Godziesze Wielkie

wprowadza się następujące zmiany:

1.w § l dokonuję się następujących zmian:

a) w ust.1 zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 19.640.705,00 zł na kwotę 19.804.466,00 zł z

tego:

- dochody bieżące wynoszą 18.698.195,00 zł

- dochody majątkowe wynoszą 1.106.271,00 zł

b) w ust.2 zmiany o dochodach budżetu określa załącznik Nr 1

c) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

gminie ustawami w wysokości 2.956.314,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień z

innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 216.046,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy z kwoty 20.258.580,00 zł na kwotę

20.422.341,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

Wydatki w kwocie 20.422.341,00 zł obejmują:

1. Wydatki bieżące stanowią kwotę 16.828.531,00 zł w tym:
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a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 8.521.962,90 zł

b) dotacje w wysokości 424.250,00 zł

2.Wydatki majątkowe w 2009 r. wynoszą 3.593.810,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

W§2 ust.3

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na

dofinansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

W §2 ust.4 otrzymuje brzmienie:

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

podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,

nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7

W §2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych gminie ustawami w wysokości 2.956.314,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub

porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

920.715,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

§7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek oraz emitowanych

papierów wartościowych w kwocie 200.000,00 zł z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200.000,00 zł

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWOD~lCZĄCY
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIIIl169/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 07 grudnia 2009 r.

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

Dział 600 Transport i łączność .
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł w związku z powierzeniem przez Powiat
Kaliski zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4636 P i 4627 P w miejscowości Wolica w
zakresie chodnika".

Dział 852 Pomoc społeczna
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 155.761,00 zł na wypłatę świadczeń zgodnie z pismem
Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-400/09 z dnia 02.12.2009 r.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 99.250,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i zakup
usług pozostałych.

Dział 600 Transport i łączność
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 74.500,00 zł z przeznaczeniem na
przebudowę drogi powiatowej nr 4636 P i 4627 P w miejscowości Wolica oraz drogę nr 5312
P we wsi Wola Droszewska (porozumienie zawarte między jednostkami) oraz na bieżące
utrzymanie dróg gminnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na zakup
materiałów w OSP Józefów.

Dział 852 Pomoc społeczna
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 155.761,00 zł zgodnie z otrzymaną dyspozycją.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup
energii (oświetlenie uliczne)

III. Zadania inwestycyjne
Po przeprowadzonej analizie wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne dokonuje się
przesunięcia na inne zadania - przebudowa dróg powiatowych we wsi Wola Droszewska i
Wolica oraz na bieżące wydatki budżetowe w roku 2009. Ogółem zadania inwestycyjne na
rok 2009 wynoszą 3.593.810,00 zł.

IV Zmiany do uchwały nr XXXIl159/09 z dnia 10.11.2009 r.

Wprowadza się zmianę do załącznika nr 6 do uchwały nr XXXIl159/09 Rady Gminy
Godziesze Wielkie z dnia 10 listopada 2009 r. polegającą na błędzie rachunkowym.


