UCHWAŁA NR III/3/2010
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 29 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę 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; z 2010
Nr28 poz. 146; Nr123 poz. 835; Nr152 poz. 1020; Nr 96 poz. 620) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 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 Zławieś Wielka z dnia 16 grudnia 2009 roku,
zmienionej uchwałą 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 r.; Nr XXXV/228/2010 z dnia 22 września 2010 r.; Nr XXXVI/241/2010 z dnia 10
listopada 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 r.; Nr 42/2010 z dnia 30 września 2010r.; Nr
47/2010 z dnia 22 października 2010 r.; Nr 52/2010 z dnia 26 listopada 2010 r.; Nr 53/2010 z dnia 30
listopada 2010 r.; Nr 56/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany :
1) w § 2 ust. 1 łączna kwota wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 41.760.449 zł
pozostaje bez zmian (W załączniku dokonano przeniesień pomiędzy działami i rozdziałami)
1) wydatki bieżące w wysokości
29.606.753 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 12.153.696 zł
w tym : wydatki inwestycyjne12.111.192 zł
dotacje na inwestycje
42.504 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1. (Załącznik Nr 1A wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych )
w § 2 ust. 2 wprowadza się zmiany do :
1) Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z
załącznikiem Nr 2 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2A;
§ 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.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Kutnik

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr III/32010
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Przeanalizowano plany wydatków w działach i stwierdzono konieczność
przeniesienia środków.
Zwiększa się środki o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług
związanych z funkcjonowaniem autobusów gminnych. /przesunięcie z rozdziału 600164210 /
Zwiększa się środki dla Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej o kwotę 22.392 zł w
związku z koniecznością dokonania korekty odpisu z ZFŚS. / przesunięcie z rozdziałów
01095 - 5.000 zł oraz działu 750 - 17.392 zł/
Przesuwa się niewykorzystane środki z zadań inwestycyjnych pn" Budowa sali
gimnastycznej w miejscowości Łążyn" - 110.000 zł oraz "Budowa łącznika między
budynkami dydaktycznymi w Szkole Podstawowej w Przysieku" - 320.000 zł, na
realizowane zadanie pn "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś
Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko" - 430.000 zł w
związku z koniecznością prowadzenia prac dodatkowych.
Ponadto dokonuje się przesunięć środków w ramach działu ze względu na to, iż niektóre
były niedoszacowane a inne zawyżone. Przeniesień dokonano po stronie zmniejszenia i
zwiększenia w następujących działach:
750 - Administracja publiczna - 800 zł
751 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej .... -61 zł
801 - Oświata i wychowanie - 13.653 zł
Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej - 8.510 zł
Zespół Szkół w Górsku - 1.433 zł
Zespół Szkół w Rzęczkowie - 1.810 zł
Gminne Przedszkole - 1.300 zł
Szkoła Podstawowa w Przysieku - 600 zł
852- Pomoc społeczna - 3.652 zł

