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Rady Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 10 listopada 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. 2104:ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

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 XXIV1l27/09 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 46/2009 z dnia 29 maja 2009 r.

-uchwałą nr XXVI/141/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. Rady Gminy Godziesze Wielkie

-uchwalą nr XXVII/145/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. Rady Gminy Godziesze Wielkie

-uchwałą nr XXVIII1l48/09 z dnia 25 września 2009 Rady Gminy Godziesze Wielkie

wprowadza się następujące zmiany:

1.w § 1 dokonuję się następujących zmian:

a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 19.512.034,00 zł na kwotę 19.640.705,00 zł z

tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 128.671,00 zł tj. do kwoty 18.542.434,00 zł

- dochody majątkowe wynoszą 1.098.271,00 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:

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

gminie ustawami w wysokości 2.800.553,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. w § 2 ust.1 zmniejsza SIę wydatki budżetu gmmy z kwoty 20.570.337,00 zł na kwotę

20.258.580,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

Wydatki w kwocie 20.258.580,00 zł obejmują:

1. Wydatki bieżące stanowią kwotę 16.624.520,00 zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 8.521.962,90 zł

b) dotacje w wysokości 424.250,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

2.Wydatki majątkowe w 2009 r. wynoszą 3.634.060,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4
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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 5

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 6

W §2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:

l) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

gminie ustawami w wysokości 2.800.553,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§4.1 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 617.875,00 zł zostanie sfmansowany z nadwyżki z lat ubiegłych

Natomiast §4.2. otrzymuje brzmienie: Przychody i rozchody budżetu określa załącznik

Nr7

§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:

l. 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady '~. ~

6~b':. ,.~ Ja er Szy anskl
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Uzasadnienie do uchwały
Nr XXXI1159/09 Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 10 listopada 2009r.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Zwiększa się plan dochodów o kwotę . 63.001,00 zgodnie z Pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-320/09 z przeznaczeniem na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
i sądownictwa

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: 647,00 zł zgodnie z otrzymanym
pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu z dnia 01.10.2009
nr DKL-3l01-38/09.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 39.348,00 zł zgodnie z otrzymanymi
pismami: Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Poznania z dnia 1.10.2009 r.
nr WUP XI/4/18-9132/75.l8/09, dotyczy projektu "Szkoła pływania - szkoła życia" o
kwotę: 40.420,00 zł z tego na rok 2009: 15.340,00 zł na rok 2010: 25.080,00 zł;
Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1.10.2009 r. nr FB.I.-3.3011-277/09 o kwotę
41.544,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie warunków nauki, wychowania i opieki w
klasach I-III szkół podstawowych "Radosna Szkoła" ;Pismo Wojewody Wielkopolskiego z
dnia 26.10.2009 r. nr FB.I-3.3011- 316/09 o kwotę: 264,00 zł z przeznaczeniem na pracę
komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków
nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
Zmniejsza się dochody z tytułu: na wyżywienie w stołówkach szkolnych o kwotę:
12.800,00zł oraz w przedszkolu o kwotę: 5.000,00 zł, ze względu na mniejszą ilość dzieci
korzystających z obiadów.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: 1.494,00 zł zgodnie z otrzymanymi
pismami Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2009 nr: FB.I.6.3011-3l7/09,
FB.I-3.3011-321/09.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 28.463,00 zł zgodnie z otrzymanym
pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2009 nr FB.I-3.30l1-312/09 z
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przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym .

2. Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się zmian w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 405.000,00 zł . Planowane wydatki
na budowę kanalizacji oraz przepompownie we wsi Stobno przesuwa się na rok 2010.
Zwiększa się plan wydatków 63.001,00 zł ..zgodnie z otrzymaną Pismem od Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-320/09 z przeznaczeniem na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dla prawidłowego działania budżetu dokonuje się przesunięć w planach budżetu
o kwotę: 3.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale 600 dokonuje się przesunięć w paragrafach ze względu na przystąpienie do projektu
pod nazwą "Przebudowa ciągu drogowego Saczyn - Chełmce - Opatówek" o kwotę:
9.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 1.000,00 zł dla prawidłowego działania
budżetu.

Dział 710 Działalność usługowa

Zmniejsza się plan budżetu o kwotę 600,00 zł. w § 4300 a zwiększa się w § 4170 na
wynagrodzenia dla Komisji Urbanistyczno Architektonicznej (umowa zlecenie)

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych dla prawidłowego wykonania budżetu o kwotę:
78.089,00 zł .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 647,00 zł zgodnie z otrzymaną
dyspozycją.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fIzycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 16.500,00 zł.
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Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami dokonuje Się przesunięć w planie wydatków
o kwotę: 25.463,00 zł .

Po przeprowadzonej analizie za 9 m -cy dokonuje się przesunięć w rozdziałach i paragrafach
dla prawidłowego wykonania budżetu na kwotę 197.109,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dla prawidłowego działania budżetu dokonuje się przesunięć w paragrafach (zmniejszenie i
zwiększenie o kwotę: 2.000,00 zł).

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami oraz dla prawidłowego funkcjonowania budżetu
dokonuje się przesunięć w planie wydatków. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę:
96.094,00 zł.

Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza

Deficyt budżetowy gmmy w kwocie 617.875,00 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat
ubiegłych.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 "Dotacje z budżetu gminy w 2009 r." o kwotę
160.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do przedszkoli niesamorządowych.
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