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                                                 U C H W A Ł A  Nr XXXIII / 198/2010 
                                                       RADY  GMINY W OBROWIE 
                                                         z dnia  26 marca 2010 roku 
 
                                                          
w sprawie  :zmiany budżetu  gminy  w związku ze zmianą gminie dotacji celowych,  
                   przeniesienia wydatków  budżetu  miedzy działami, rozdziałami 
                   i paragrafami  
               
                    Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4,  pkt.9 lit. ”d’ oraz lit. „i” ustawy  z dnia  8 marca  
1990r. o samorządzie  gminnym /Dz. U. z 2001 r.  Nr  142, poz. 1591:  z 2002 roku  Nr 23, 
poz. 220,  Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984 ; z  2003 roku  Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz.71, 
Nr 162 poz.1568; z 2004 roku Nr 153 poz.1271,  Nr  102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 
poz.1806; z 2005 roku  Nr 172, poz. 1441; z 2006 roku Nr 17, poz.128 , Nr 175 poz. 1457,  
Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku  Nr 48, poz.327, Nr 138,poz.974, 173 poz.1218 ; z 2008 roku   
Nr  180, poz. 1111, Nr  223 poz. 1458; z 2009 roku  Nr 52 poz.420 / oraz  art. 211, 212, 235 
 i 236  Ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych/ Dz. U. Nr 157, poz. 1240/   
 
                          Rada  Gminy w  Obrowie, uchwala co następuje : 
 
W  uchwale  Nr  XXII/107/2010  Rady  Gminy  w  Obrowie z dnia 12 stycznia  2010 roku w 
sprawie  budżetu gminy  na  2010 rok  wprowadza się  następujące zmiany : 
 
                                                            § 1. 
 
1/ w  § 1  uchwały  wyrazy  „Dochody budżetu  gminy  w  wysokości  28.116.700 zł.  w tym 
    dochody  bieżące  w kwocie 25.773.700 zł. i dochody  majątkowe  w kwocie 2.343.000 zł.   
    zastępuje się  wyrazami „Dochody budżetu  gminy w kwocie 28.119.621 zł. w  tym  
    dochody bieżące w kwocie 25.776.621zł. i dochody  majątkowe w kwocie 2.343.000 zł. 
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 
2/ w § 2  uchwały wyrazy „ Wydatki  budżetu gminy w wysokości 29.035.800 zł. w tym  
    wydatki bieżące  w kwocie  22.843.226 zł. i wydatki majątkowe  w kwocie 6.192.574 zł. 
    zastępuje się  wyrazami „Wydatki budżety gminy  w wysokości  29.038.721 zł. w tym  
    wydatki bieżące w kwocie 23.027.487 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 6.011.234 zł. 
    zgodnie z załącznikiem  Nr 2  do  niniejszej  uchwały.                                            
                                                                                            
                                                             § 2.                                                                                                                             
Dokonuje się : 
-   przeniesień wydatków  budżetu gminy  między działami, rozdziałami i paragrafami  
    zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały. 
-  rozdysponowania planowanej na 2010 rok  rezerwy  budżetu w kwocie 287.600 zł. 
 
                                     
                                                              § 3. 
 
Dokonuje  się : 
-  zmniejszenia  planu dotacji  celowej na zadanie  inwestycyjne realizowane  
z działu „Transport  i łączność” o kwotę 186.340  zł. zgodnie z   aneksem  do umowy  
zawartym  z Zarządem  Powiatu  Toruńskiego z dnia 3.02.2010 roku.  
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Zwiększa się  wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł. w związku  z zakupem dla Zespołu 
Szkół w  Osieku  zmywarki  
                                                          § 4. 
                                                                      
 
               
 
Wykonanie  uchwały  powierza się   Wójtowi  Gminy. 
                                                                     
                                                           §6. 
 
Uchwała  wchodzi  w  życie z dniem  podjęcia i  podlega  ogłoszeniu na  tablicy  
informacyjnej  w  Urzędzie   Gminy w  Obrowie.                                                                  
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                               U z a s a d n i e n i e 
 
I.  Dokonuje się zmiany  planu dochodów z zakresu administracji  rządowej zleconych  
    gminie zgodnie z zawiadomieniami  Kujawsko – Pomorskiego  Urzędu  Wojewódzkiego 
    w Bydgoszczy zgodnie z pismem  Nr  WFB.I.3011/6/2010 r. z dnia 25 lutego 2010  na   
    realizację zadań zleconych w  2010 roku ujętych w  Ustawie   Budżetowej na rok 2010. 
    Zmniejsza się dochody i wydatki na finansowanie   : 
    -   administracji rządowej o 200 zł. 
    -   świadczeń  rodzinnych  o kwotę 383.400 zł. 
    Zwiększa się dochody  i wydatki  na finansowanie zasiłków  stałych z  pomocy  społecznej  
    o kwotę 7.600 zł.  
 
II. Wprowadza się  na dochody  i  wydatki budżetu   dotację   na  dofinansowanie realizacji   
     programu wieloletniego  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z pismem   
     Kujawsko – Pomorskiego  Urzędu Wojewódzkiego  w  Bydgoszczy  Nr  WFB.I.3011-1/10  
     z dnia  25 stycznia  2010 roku.  
 
III. Dokonuje się  wprowadzenia na  dochody  budżetu  rocznej  kwoty subwencji ogólnej  
      zgodnie  z  pismem  Ministra  Finansów  Nr  ST3/4820/2/10 z dnia  9  lutego 2010 roku. 
      Wymienionym pismem zwiększono gminie  subwencję  oświatową  o  kwotę 38.775 zł. 
       
IV. Wprowadza się na  dochody  budżetu odpłatność z  tytułu korzystania  uczniów ze  
      stołówek szkolnych w kwocie  137.530 zł.  i tę samą  kwotę  planuje się  na wydatki  
      zakupu  żywności  do tych placówek . 
 
V. Wprowadza się  na dochody budżetu  środki  pozostałe z  likwidacji Gminnego  Funduszu  
     Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki Wodnej z lat  ubiegłych w kwocie    68.092 zł.  oraz  
     przewiduje się  wpływy  na dochody w roku bieżącym w kwocie   18.208 zł.  
     Wydatki   w kwocie  86.300 zł. planuje  się w całości na  ochronę  środowiska. 
 
VI. Dokonuje się urealnienia  planu wypłaconego  pracownikom dodatkowego  
      wynagrodzenia rocznego w  poszczególnych działach  i rozdziałach klasyfikacji  
      budżetowej. 
     Wydatki na ten cel maleją  w stosunku do założonego  wcześniej planu  ogółem 
     o kwotę 34.703 zł. 
      
VII .Dokonuje się  urealnienia  naliczenia  odpisu na  Zakładowy Fundusz  Świadczeń  
      Socjalnych  w  poszczególnych  działach  i rozdziałach  klasyfikacji budżetowej  zgodnie   
      z ogłoszeniem planowanego odpisu na 2010 rok.  
      Dokonano  naliczenia  tego odpisu zgodnie  z  ogłoszonym komunikatem i w jego  
      wyniku planowany odpis na rok bieżący  wzrósł  o kwotę  71.187 zł. 
     
 
VIII. Zwi ększa się  wydatki  na stołówki  szkolne  o kwotę 257.342 zł. 
        -    na  wydatki  bieżące  o  kwotę   252.342 zł. w tym na wcześniej  
             wspomnianą  żywność  o kwotę 137.530 zł. 
   -   na wydatki  majątkowe  o kwotę  5.000 zł.  z  przeznaczeniem na zakup zmywarki dla   
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       Zespołu Szkól w  Osieku nad Wisłą.  
       Kwotę  na  zwiększenie środków  na ten  cel  zdejmuje się  w  tej  jednostce ze szkoły 
       podstawowej z planu  przewidzianego na  pomoce  naukowe zgodnie z decyzją 
       dyrektora  tej  placówki 
        
 
VIII. Zwi ększa się  wydatki na   odśnieżanie  dróg  o kwotę  350.874 zł. w  tym z  
         rozdysponowania całej rezerwy  ogólnej  budżetu gminy w  kwocie  287.600  zł. 
 
IX. Dokonuje się  zmian  w  Gminnym  Programie  Profilaktyki  i  Przeciwdziałania    
     Alkoholizmowi, Przeciwdziałania Narkomanii  oraz  Przeciwdziałania Przemocy 
     w  Rodzinie zgodnie z pismem z dnia 11.03.2010 roku Gminnej komisji ds. Profilaktyki  
     i rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w  Obrowie. 
  
X. Ponadto dokonuje się  zwiększenia  wydatków : 

1. Szkole  Podstawowej w  Brzozówce 
-    na zakup materiałów  i wyposażenia 5.000 zł. 
-    na zakup  energii – gazu grzewczego 15.000 zł. 

      2.  Gminnemu Ośrodkowi Pomocy  społecznej w  Obrowie przenosi  się  7.000 zł. 
           z dodatków mieszkaniowych  na  wypłatę zasiłków celowych podopiecznym. 

 
   

 
. 
 
 

  
              


