U C H W A Ł A Nr XXXV/219/2010
RADY GMINY W OBROWIE
z dnia 14 czerwca 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 uchwalą:
- Nr XXXIII/198/2010 z dnia 26 marca 2010 roku
- Nr XXXIV/211/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
wprowadza się następujące zmiany :
§ 1.
1/ w § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu gminy w wysokości 28.251.322 zł. w tym
dochody bieżące w kwocie 25.908.322zł. i dochody majątkowe w kwocie 2.343.000 zł.
zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu gminy w kwocie 28.449.955 zł. w tym
dochody bieżące w kwocie 26.106.955 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 29.170.422 zł. w tym
wydatki bieżące w kwocie 23.513.188 zł. wydatki majątkowe w kwocie 5.657.234 zł.
zastępuje się wyrazami „Wydatki budżety gminy w wysokości 29.369.055 zł. tym
wydatki bieżące w kwocie 23.808.821 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 5.560.234 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.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7.
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 dochodów i wydatków w związku z pismem Krajowego
Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu Nr DTR-680-1/10 z dnia 14 maja 2010 roku :
- wprowadza się na dochody i wydatki budżetu gminy dotację celową przeznaczoną
na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
20 czerwca 2010 roku.
Kwota 10.815 zł.
II. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań rządowych wynikających
z pism Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy znak :
- WFB.I.3011- 40/10 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zwrotu części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania
poniesionych z tego tytułu przez gminy.
Kwota 151.998 zł.
- WFB.I.3011- 36/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie sfinansowania wydatków
związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.
Kwota 34.820 zł.
III. Wprowadza się na dochody i wydatki budżetu środki przyznane przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 1.000 zł. dla
Gimnazjum w Dobrzejewicach jako dofinansowanie Konkursu wiedzy Ekologiczno –
Przyrodniczej dla uczniów gimnazjum i klas VI szkół podstawowych pod wiodącym
hasłem „Ty też możesz pomóc środowisku”.
Dofinansowanie przyznano Zespołowi Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach.
IV. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami
i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Dokonuje się następujących zmian :
1. Zdejmuje się wydatki na :
- zadanie inwestycje „ Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Łążynie II ” w kwocie 50.000 zł.
- z zadania inwestycyjnego „ Rozbudowa garażu OSP w Szembekowie ”
w kwocie 47.000 zł.
2. Zwiększa się wydatki :
Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie w kwocie 70.000 zł.
na następujące cele :
- zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych o kwotę 35.456 zł., w tym na :
1/zasiłki dla podopiecznych i pomoc w naturze o kwotę 18.321 zł.
2/ na realizację II etapu projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1
rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - „Bezrobocie - To Nie Dla

Nas „ w kwocie 17.135 zł.
- dodatki mieszkaniowe 7.000 zł.,
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
wkład własny gminy o kwotę 27.544 zł.
Ponadto zwiększa się dotacje podmiotowe dla :
- Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie o kwotę 7.000 zł. z przeznaczeniem na
zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Dobrzejewicach.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 20.000 zł. z przeznaczeniem na zakup
książek.

