UCHWA Ł A Nr VH/79/2003
Rady Gminy Zlawieś Wielka
z dnia 22 października 2003 roku

w sprawie

zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r.Sr_80, poz.717/ oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada
P-6E1014, z 1999r. Nr 49, poz.485, Nr 38,
1998r. o finansach publicznych (Df.U:Ni
poz. 360, Nr 70, poz.778, Nr 110, poz.1255, z"2000 r. Nr 6, poz.69, Nr 112, poz. 136, Nr 48,
poz.550, Nr 95, poz.1041, Nr 119, poz.1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr
46, poz.499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz.1070, Nr 102, poz 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145,
poz.1623, z 2002r. Nr 41, poz.363, Nr 41, poz.365, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr
156, poz. 1300).
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustała się budżet 'gminy na rok 2003 w wysokości:
Dochody
W tym:
- dotacje na zadania zlecone
- dotacje na zadania własne
- dotacje na podstawie porozumień
- subwencja oświatowa
- subwencja ogólna
- subwencja rekompensująca
- dochody własne

14.173.120 zł
1.041.851 z1
671.211 zł
182.400 z1
5.987.412 z1
1.760.010 zł
401.898 z1
4.127.438 z1 '

16.225.974 zł
Wydatki
w tym:
12.644.439 z1
Wydatki bieżące ogółem
5.379.630 z1
- wynagrodzenia osobowe
1.245.304 zł
- pochodne od wynagrodzeń
45.000 z1
- obsługa długu
3.581.535 z1
Wydatki majątkowe ogółem
3.581.535 z1
- wydatki inwestycyjne
2.052.854 z1
§ 2. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:
Źródła pokrycia deficytu budżetowego:
1390.000 z1
- pożyczka
1.162.854
z1
- kredyt
100.000 zł
§ 3. Rezerwa budżetowa
Wójtowi
Gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
gminy tj. na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy i w sołectwach.
Prze‚woshliczący Rady Gmin
Ja
Janusz Piotrowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy Zlawieś Wielka
Nr VII/ 79 /2003 z dnia 22 października 2003 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Zmniejszenie

Treść

Dzial Rozdział §

Zwiększenie

Plan pd
zmianach

ransport.I iącznos
60016
096

Drogi publiczne i gminne

26.300,-

otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej

26.300,-

26.300,-

Dochody, od osób prawnych,
osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadajacych
OS0i)C)WOŚCi prawnej
Wplywy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz

75615

80.000,-

podatków i opiat lokalnych od osób prawnych
I innych jednostek organizacyjnych

031

podatek od nieruchomości

80.000,-

610.000,-

()świata i wychowani
80195
202

Pozostała działalność

22.000,-

dotacje celowe przekazane z
budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na
podstawie porozumień Z organami
administracji rządowej

22.000,-

22.000,-

Opieka.społeczri
85395
202

Pozostała działalność

30.000,-

dotacje celowe przekazane z
budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami
administracji rządowej

30.000,-

158.300,-

RAZEM:

2

30.000,-

Załącznik Nr 2
do uch•waly Rady Gminy Zlawieś Wielka
Nr VII/79/2003 z dnia 22 października 2003 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział Rozdział

01010

Zmniejszenie

Treść

ROLNICTWO

*LO O

Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi

41.000,-

4260 zakup energii

41.000,-

RANSPOR
60016

Zwiększenie

/WZNOS'

Drogi publiczne gminne

189.000,-

6.3
26.300,26.300,-

4300 zakup usług pozostałych

Plan po
zmianach

196.300,-

ADMINISTRACJA

puBLICZNA
75095

Pozostała działalność

39.000,-

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

32.400,-

167.400,-

5.800,-

32.300,-

800,-

4.450,-

4110 *tadki na ubezpieczenia społeczne

4120 składki na Fundusz Pracy

WIATA
WYCHOWANIE,
22.000,80195

(2.

Pozostała działalność
22.000,-

4300 zakup usług pozostałych

IE
85395

AFOOPZ.Nk

0.0 0

Pozostała działalność

30.000,-

4210 zakup materiałów i wyposażenia

30.000,-

3

31.276,-

30.000,-

g03

UZASADNIENIE

1. Na podstawie porozumienia Nr 9016 - P/3/03 zawartego w dniu 09.09.2003 r. z Wojewodą
Kujawsko - Pomorskim, otrzymano środki w wysokości 30.000 zł. na zadanie „Utworzenie
świetlicy socjoterapeutycznej „Razem" przy Szkole Podstawowej w Zlejwsi Wielkiej"
•w ramach realizacji programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.
2. Na podstawie porozumienia Nr DKOI/EB-500a-29/03 z 08.10.2003 r. zawartego z Ministrem
Edukacji Narodowej i Sportu otrzymano środki w wysokości 22.000 zł. z przeznaczeniem na
zorganizowanie dla 70 osób, dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej w dniach
18-19 listopada br. na temat: Edukacja młodszych dzieci w procesie reformy oświaty - szanse
i zagrożenia.
3. Firma MAT-BUD oraz mieszkańcy wsi Rozgarty dokonali wpłaty na konto gminy
w wysokości 26.300 zł. jako udział w ulepszeniu nawierzchni ul. Leśnej w miejscowości
Rozgarty.
4. W związku z większym niż planowano wpływem dochodów podatku od nieruchomości osoby
prawne, zwiększa się plan o kwotę 80.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń
z pochodnymi dla pracowników publicznych i interwencyjnych w kwocie 39.000 zł. do chwili
otrzymania środków z Rejonowego Biura Pracy w Toruniu, oraz 41.000 zł. na energię
elektryczną w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

l

