
RADA GMINY
Godziesze Wielkie

Uchwała nr XXXIV/171109

Załącznik nr ~ .

do Protokółu nr ):{!..~~.(.C?~..:;r..f.e~f
Rady Gminy Godziesze Wielkie

Z dnia ...~.~.qtIt~/M@..~~ ..~

Rady Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 22 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. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

w uchwale nr XXII/115/08 z dnia 20 grudnia 2008 r. Rady Gminy Godziesze Wielkie w sprawie

uchwalania budżetu na 2009 rok zmienionej:

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

- uchwałą nr XXV 1135109 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 XXVW145109 z dnia 28 sierpnia 2009 r. Rady Gminy Godziesze Wielkie

-uchwałą nr XXVIW148/09 z dnia 25 września 2009 r. Rady Gminy Godziesze Wielkie

-uchwałą nr XXXIl159/09 z dnia 10 listopada 2009 r. Rady Gminy Godziesze Wielkie

-uchwałą nr XXXIIII169/09 z dnia 07 grudnia 2009 r. Rady Gminy Godziesze Wielkie

wprowadza się następujące zmiany:

1.w § 1 dokonuję się następujących zmian:

a) w ust.l zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 19.804.466,00 zł na kwotę 19.954.192,00 zł z

tego:

- dochody bieżące wynoszą 18.847.921,00 zł

- dochody majątkowe wynoszą 1.106.271,00 zł

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

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 3.095.590,00 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

2. w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu gminy z kwoty 20.422.341,00 zł na kwotę

20.572.067,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

Wydatki w kwocie 20.572.067,00 zł obejmują:
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l. Wydatki bieżące stanowią kwotę 16.973.257,00 zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 8.521,316,43 zł

b) dotacje w wysokości 426.250,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

2.Wydatki majątkowe w 2009 r. wynoszą 3.598.810,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

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 6

W §2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Kwota wydatków określona w ust.l obejmuje:

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

zleconych gminie ustawami w wysokości 3.095.590,00 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 7

W §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

88.600,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w wysokości 97.946,00 zł

2. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciw działania narkomanii

w wysokości 2.000,00 zł

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWOD\ICZĄCY

~~?~~~d~V~Ym~
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Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXXIV/171109 Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 22.12.2009 r.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 65.437,00 zł zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB.I-8.30ll-435/09 na realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w enel'gie elektryczną, gaz i wodę
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 63.000,00 zł. Ponad planowe dochody powstały na skutek
zwiększonej ilości sprzedaży wody oraz wpłat zaległości.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich pobraniem
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 65.000,00 zł . Po przeprowadzonej analizie dochodów za
jedenaście miesięcy stwierdzono, że w dziale 756 niektóre dochody nie będą wykonane.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.450,00 zł. Wystąpiły dochody ponad planowe.

Dział 852 Pomoc Społeczna
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 73.839,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne zgodnie
z otrzymanym pismem z dnia 16.12.2009 r. od Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.30l1-430/09.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.437,00 zł zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB.I-8.30 11-435/09 na realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność
Po przeprowadzonej analizie wydatków za jedenaście miesięcy 2009 roku oraz po podpisaniu umowy
na środki w Ramach Działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PRaW dokonuje się przesunięć w
paragrafach. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Po przeprowadzonej analizie wydatków za jedenaście miesięcy 2009 roku zmniejsza się plan
wydatków o kwotę 9.200,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna
Dla prawidłowego działania budżetu gminy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W rozdziale 75412 dokonano przesunięć między paragrafami dla prawidłowego działania budżetu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Po przeprowadzonej analizie zajedenaście miesięcy 2009 roku dokonano zmian w planie budżetu o
kwotę 5.000,00 zł.
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Dział 801 Oświata i wychowanie
Po przeprowadzonej analizie zajedenaście miesięcy budżetu oświaty dla prawidłowego działania
dokonano przesunięć i zwiększa się plany o kwotę 41.350,00 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.600,00 zł, z przeznaczeniem na działalność związaną z
profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc Społeczna
Zwiększa się plan budżetu o kwotę 73.839,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne oraz zmniejsza
się plan budżetu o kwotę 11.000,00 zł.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Po przeprowadzonej analizie planu wydatków dokonuje się przesunięć w paragrafach.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
Po przeprowadzonej analizie planu wydatków oraz przewidywanego wykonania budżetu dokonuje się
zmian w planach budżetu.
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