UCHWAŁA NR XXXV/228/2010
RADY GMINY ZŁA WIEŚ WIELKA
z dnia 22 września 2010 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,
239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art.
166, 166a, 184 ust. I pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze
zm.) w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r, o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215 poz. 1664)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/179/209 Rady Gminy Zlawieś Wielka z dnia 16 grudnia 2009 roku,
zmienionej uchwalą Rady Gminy Nr XXXI/189/2010 z dnia 12 stycznia 2010 roku, Nr
XXXII/194/2010 z dnia 24 lutego 2010 r.; Nr XXXIII/200/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r.; Nr
XXXIV/207/2010 z dnia 08 czerwca 2010 roku oraz Zarządzeniem Wójta Nr 6/2010 z dnia 30
marca 2010 r.; Nr 14/2010 z dnia 26 maja 2010 r.; Nr 20/2010 z dnia 18 czerwca 2010r.; Nr
22/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.; Nr 28/2010 z dnia 30 lipca 2010r.; Nr 34/2010 z dnia 19
sierpnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany :
1) w § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok o kwotę 388.653 zł do
wysokości 34.099.457 zł , z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 29.811.696 z1;
2) dochody majątkowe w kwocie 4.287.761 z1;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
w § I ust.2 dochody, o których mowa w ust 1. obejmują::
1) Dochody własne w kwocie 12.148.783 z1;
2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.603.017 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 1A,IB
3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z
organami administracji rządowej w kwocie 757.022 zł, zgodnie z załącznikiem Nr IC
4) Subwencje w kwocie 12.863.517 z1
5) Środki z budżetu Unii Europejskiej 3.727.118 zi;
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2) w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 1.078.653 zł
29.265.321 z1;
1) wydatki bieżące w wysokości
2) wydatki majątkowe w wysokości 12.085.090 zł
w tym : wydatki inwestycyjne12.042.586 zł
42.504 zł
dotacje na inwestycje
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w § 2 ust. 2 wprowadza się zmiany do:
1) Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z
załącznikiem Nr 3A;
3) w § 3 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 690.000 zł do wysokości 7.250.954 z! , który
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
5.956.307 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.294.647 zł
4) w § 4 zwiększa się kwotę planowanych przychodów do wysokości 8.420.498 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 4.
5) w § 5 ust.1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych do wysokości
622.314 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6) w § 8 ust 2 zwiększa się limit zobowiązań z tytuł u zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
Zlawieś Wielka do wysokości 5.956.307 z1;
7) w § 12 ust .1 pkt. b kwotę 5.266.307 zł planowanego deficytu zastępuje się kwotą 5.956.307
zł
8) w § 15 wprowadza się zmiany do prognozy łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na
koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
gminy tj. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.
/
Przewodniczący Rc7ly Gminy
Zbigniew,Drewnowski
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXV/228/2010
Rady Gminy Zlawieś Wielka
z dnia 22 września 2010 roku

1. Na podstawie umowy Nr IN.II.3042/430/2010 z dnia 26 maja 2010 roku zawartej pomiędzy
Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zlawieś Wielka w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2010 roku w kwocie 62.000 zł na zadanie
inwestycyjne pn. "Budowa sali gimnastycznej w Łążynie" wprowadza się do budżetu
przyznane środki w klasyfikacji budżetowej dział 926 rozdział 92601 paragraf 6300.
2. Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa placu zabaw dla
dzieci w miejscowości Czarnowo". Koszt zadania 25.537,00 zł /Klasyfikacja budżetowa 01001095-6050/ Na podstawie umowy Nr RG.II.3020-UDOT-143/2010 z dnia 05 sierpnia 2010
roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zlawieś Wielka wprowadza
się do budżetu po stronie dochodowej przyznane środki w formie dotacji celowej na
realizację powyższego zadania w kwocie 12.000 zł.
3. Wprowadza się w WPI aktualną wartość zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku
tj. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zlawieś Wielka". Koszt
całkowity 1.018.800 zł. Dofinansowanie UE 75% wartości kosztów kwalifikowanych tj.
625.868,00 zł
4. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2010 roku Nr WFB.I.301188/10 zwiększono plan dotacji celowych na 2010 rok w Działach: 851- Ochrona zdrowia,
rozdział 85195 paragraf 2010 o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych
niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, oraz w Dziale 852 - Pomoc społeczna,
rozdział 85295 paragraf 2030 o kwotę 41.253 if z przeznaczeniem na dofinansowanie
realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
5. Na podstawie umowy Nr RG.II.IW-3042-178/2010 z dnia 17.09.2010 roku pomiędzy
Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zlawieś Wielka wprowadza się do budżetu
przyznaną pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 273.000 z1 z
przeznaczeniem na zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 roku
/Klasyfikacja budżetowa 852-85295-2710/
6. W zakresie inwestycji gminnych dokonuje się następujących zmian:
- zwiększa się planowane koszty budowy chodników na terenie gminy o 50.000 zł
/przesunięcie środków w ramach rozdziału 60016- Drogi publiczne gminne/
- zwiększa się plan zakup gruntów pod drogi gminne o kwotę 125.000 zł
- zwiększa się wartość środków przeznaczonych na budowę w roku bieżącym wiejskiego
Domu Kultury w Górsku o kwotę 565.000 zł, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
7. Ponadto dokonuje się przesunięć w środków pomiędzy działami i rozdziałami
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo - 113.537 zł
Dział 750 - Administracja publiczna - 33.000 z1
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 32.356 zł
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Dział 801 - Oświata i wychowanie - 65.800 zł ! w tym 30.000 it przeznacza się na zwrot
dotacji za dzieci zamieszkujące na terenie gminy Zlawieś Wielka a uczęszczające do
przedszkoli na terenie innej gminy/
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - + 20.000 z1
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - -20.000 zł !środki w kwocie 20.000 zł przesuwa się do
działu 921 na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich/

