U C H W A Ł A Nr XXXIV / 211/2010
RADY GMINY W OBROWIE
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą gminie dotacji celowych oraz
przeniesienia wydatków budżetu gminy 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 zmienionej uchwałą
Nr XXXIII/198/2010 z dnia 26 marca 2010 roku wprowadza się następujące zmiany :
§ 1.
1/ w § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu gminy w wysokości 28.119.621 zł. w tym
dochody bieżące w kwocie 25.776.621zł. i dochody majątkowe w kwocie 2.343.000 zł.
zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu gminy w kwocie 28.251.322 zł. w tym
dochody bieżące w kwocie 25.908.322 zł. 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 29.038.721 zł. w tym
wydatki bieżące w kwocie 23.027.487 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 6.011.234 zł.
zastępuje się wyrazami „Wydatki budżety gminy w wysokości 29.170.422 zł. w tym
wydatki bieżące w kwocie 23.513.188 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 5.657.234 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami i
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Dokonuje się zmiany planu inwestycji na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwały.

§ 4.
Dokonuje się zmiany limitów nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z
załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Dokonuje się zmiany załącznika planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy
w 2010 roku, załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej, i stanowi go załącznik Nr 5 do
niniejszej uchwały.
§ 6.
Załącza się przychody i rozchody budżetu na 2010 rok , zmieniony załącznik Nr 5 do
uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
informacyjnej w Urzędzie Gminy w Obrowie.

Uzasadnienie

I. Dokonuje się zmian w planie wydatków rządowych wynikających z pism KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy znak :
1/ WFB.I.3011-12/10 z dnia 22 marca 2010 roku. :
- wprowadza się na dochody i wydatki budżetu gminy dotację celową przeznaczoną
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym
Kwota 118.208 zł.
- dokonuje się przeniesienia dochodów budżetu w dziale 852 , rozdziale 85213
z paragrafu 2030 na paragraf 2010 przeznaczonych na wypłatę składek
zdrowotnych
opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 5.500 zł.
2/ WFB.I.3011-22/10 /101 z dnia 13 kwietnia 2010 roku :
wprowadza się zwiększenie dotacji celowej na sfinansowanie zakupu pomocy
dydaktycznych do miesjc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia
lub
modyfikacji szkolnych placów zabaw ramach "Rządowoego Programu wspierania
w latach2009 -2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogółnokształcących,
szkół muzycznych I stopnia - Radosna Szkoła "
Kwota 5.993 zł.
3/ WFB.I.3011-21/10/140 z dnia 13 kwietnia 2010 roku :
wprowadza się zwiększenie planu dotacji celowej na wypłatę dodatków w
wysokosci
250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnycm wymiarze
czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.
Kwota 7.500 zl.
II. Dokonuje się przeniesienia następujacych wydatków między działami, rozdziałami
i paragrafami :
A. Zdejmuje się z planu następujące wydatki :
1/ z zadania inwestycyjnego pn. Wykup gruntów na zasób gminy pod remizo świetlicę
w Dobrzejewicach i Zawałach całość środków w kwocie 400.000 zł.,
2/ z zadania zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Osieku całość środków w kwocie 100.000 zł.,
3/ z zadania inwestycyjnego" Montaż centralnego ogrzewania w Łążynku kwotę
5.000 zł.,
4/ z zadania inwestycyjnego "Rozbudowa garażu w Szembekowie" kwotę 5.000 zł.
5/ z zadania inwestycyjnego "Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kawęczynie, wymiana dachu " w kwocie 5.000 zł.

B. Zwiększa się wydatki na następujacy cel :
1/ na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Brzozówce o kwotę
6.000 zł.
2/ na zadanie inwestycyjne "Budowa stadionu sportowego w Głogowie I etap
boisko piłkarskie " o kwotę 75.000 zł.
3/ dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w
Skrzypkowie na realizację zadania "Małe Przedszkole w Obrowie i Skrzypkowie jako
alternatywna forma edukacji przedszkolnej dla dzieci z terenu gminy Obrowo w okresie od
1.01. do 31.12.2010 r. o kwotę 49.000 zł.
4/ dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Edukacja dla
Demokracji" w Zębowie na finansowanie małej szkoły z oddziałem
przedszkolnym o kwotę 5.024 zł.
5/ na wydatki na drogi w zakresie odśnieżania oraz posypywania dróg piaskiem o
kwotę 175.000 zł.
6/ na zadanie inwestycyjne - wykupy gruntów pod drogi o kwotę 65.000 zł.
7/ na sporządzenie aktów notarialnych oraz wyceny nieruchomości o kwotę 25.000 zł.
8/ na realizację imprezy plenerowo - rekreacyjnej "Piknik Rodzinny w Głogowie Dożynki Gminne w dniu 5 września 2010 roku w kwocie 45.000 zł.
9/ na ogrzewanie Szkoły Podstawiowej w Brzozóce o kwotę 25.000 zł.
10/ na zadanie inwestycjne "Termomodernizacja i remont remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zawałach o kwotę 15.000 zł.
11/ na wydatki związane z zatrudnieniem ratowników nad jeziorem w Osieku nad
Wisłą w kwocie 20.000 zl.
12/ na płace wraz z pochodnycmi pracowników interwencyjnych o kwotę 9.976 zl.

