UCHWAŁA NR XIV/91/2012
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.²)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII/78/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 stycznia 2012 r.
zmienionej Uchwałą Nr XIII/83/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 marca 2012 r. oraz
Zarządzeniem Wójta Nr 3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r; Zarządzeniem Wójta Nr 9/2012 z dnia
30 marca 2012 r, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok o kwotę 204.188 zł, do
wysokości 32.747.452 zł, z tego :
- dochody bieżące w kwocie 29.778.964 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 2.968.488 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) w § 1 ust.2 dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :
- dochody własne w kwocie 13.213.241 zł;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.817.213 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 1A, 1B;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień
z organami administracji rządowej w kwocie 415.668 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1C;
- subwencje w kwocie 13.191.987 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej 2.109.343 zł;
3) w § 2 ust.1 zmniejsza się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 54.132 zł do wysokości
35.550.894 zł, z tego :
- wydatki bieżące w wysokości

29.556.260 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 5.994.634 zł;

w tym : wydatki inwestycyjne - 5.944.634 zł
dotacje na inwestycje 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
4) w § 2 ust.2 określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012
- 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z
załącznikiem nr 3A;
5) w § 3 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 150.056 zł do wysokości 2.803.442zł, który
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych
środków.
6) w § 4 wprowadza się zmiany do planowanych przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 4.
7) w § 9 wprowadza się zmiany do planu finansowego dochodów budżetu państwa, zgodnie z
załącznikiem Nr 5.
8) w § 11 ust 1 pkt 2 kwotę 2.653.386 zł planowanego deficytu zastępuje się kwotą 2.803.442 zł;
9) w § 14 ust 1 pkt 1b kwotę 2.653.386 zł planowanego deficytu zastępuje się kwotą 2.803.442zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Kutnik

------------------------------------¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116
poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz.
142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134 poz.777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz.
887)
² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr
152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011r.Dz.U.Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429,
Nr 291 poz.1707)

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/91/2012
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2012 roku Nr
WFB.I.3120.11.2012 zwiększono plan dotacji w dziale 854 - Edukacyjna opieka
wychowawcza, rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 44.568,- zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 marca 2012 roku Nr WFB.I.3120.9.2012
ustalił plan dochodów i wydatków na 2012 rok, w związku, z czym wprowadza się do
budżetu aktualne wysokości dotacji oraz dochodów budżetu państwa.
3. Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/2/2012 zmniejszył subwencję oświatową na 2012
rok o kwotę 150.056 zł tj. do wysokości 10.059.305 zł.
4. W związku z przesunięciem na 2012 rok kwoty 18.600 zł do wykorzystania w ramach
Projektu „Regionalizacja-poznajemy swoją historię” zwiększa się plan dochodów i
wydatków zgodnie z pismem nr SP-III-P.433.549.1.2011 26560/02/2012 z Urzędu
Marszałkowskiego.
5. Wprowadza się do budżetu zadanie pn "Budowa sieci wod-kan w miejscowości Zławieś
Mała", które częściowo realizowane było w roku 2011 na kwotę 100.000 zł. Środki przesuwa
się z zadania inwestycyjnego, które nie będzie realizowane w roku bieżącym tj. "Budowa
pompowni przeciwpowodziowej na Kanale Górnym w Czarnowie".
6. Wprowadza się do budżetu aktualną wartość wolnych środków w kwocie 1.754.593 zł

