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                                                 U C H W A Ł A  Nr XXXVI/225/2010 
                                                       RADY  GMINY W OBROWIE 
                                                         z dnia 27 sierpnia  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: 
-   Uchwałą Nr XXXIII/198/2010 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2010 roku 
-   Uchwałą Nr XXXIV/211/2010 Rady Gminy w Obrowie z dnia 23 kwietnia 2010 roku 
-   Uchwałą Nr XXXV/219/2010 Rady Gminy w Obrowie z dnia 14 czerwca 2010 roku 
-   Zarządzeniem Nr 33/2010 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 17 czerwca 2010 roku 
-   Zarządzeniem Nr 34/2010 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 2 lipca 2010 roku 
-   Zarządzeniem Nr 35/2010 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 8 lipca 2010 roku 
    wprowadza się następujące zmiany : 
 
                                                            § 1. 
 
1/ w § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu gminy w wysokości 28.461.835 
    dochody bieżące w kwocie 26.118.835 zł. i dochody majątkowe w kwocie 2.343.000 zł.   
    zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu gminy w kwocie 28.776.991 zł. w  tym  
    dochody bieżące w kwocie 26.364.991 zł. i dochody majątkowe w kwocie 2.403.000 zł. 
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 
2/ w § 2  uchwały wyrazy „ Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.380.935 zł. w tym  
    wydatki bieżące w kwocie  23.820.701 zł. wydatki majątkowe w kwocie 5.560.234 zł. 
    zastępuje się wyrazami „Wydatki budżety gminy w wysokości 29.687.091 zł. tym  
    wydatki bieżące w kwocie 24.762.417 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 4.924.674 zł. 
    zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej Uchwały.                                            
                                                                                             
                                                             § 2.  
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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. 
                                                                                                                                                                               
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  
 

I. Dokonuje się zwiększeń dochodów i wydatków budżetu w związku z przyznaniem 
gminie dotacji celowych z budżetu Państwa, środków z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska oraz dofinansowania zadań własnych budżetu w kwocie 
306.156 zł. na następujące cele: 
1. Środków przyznanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z 

terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizacje drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z 
powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emulsją i grysami do długości 
0,750 km w obrębie geodezyjnym Szembekowo działka Nr 145/2. 
Kwota 60.000 zł. 

2. Dotacje przyznaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 
przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w 2010 roku. 
Kwota 14.329 zł. 

3. Dotację przyznana przez Wojewodę na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. 
miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze 
czasu pracy realizowanego pracę socjalną w środowisku. 

      Kwota 6.200 zł. 
4. Dotację przyznana przez Wojewodę na zakup podręczników dla uczniów w 

ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka 
szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne. 
Kwota 36.400 zł. 

5. Dotację przyznaną przez Wojewodę na dofinansowanie wypłaty zasiłków 
okresowych 

      Kwota 19.477 zł. 
6. Dotację przyznaną przez Wojewodę na dofinansowanie wypłat zasiłków 

stałych w kwocie 22.198 zł. 
7. Środki przyznane  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie konkursu ekologicznego dla 
uczniów Zespołu Szkół  w Obrowie 
Kwota 1.500 zł. 

8. Środki przyznane na realizacje programu „Bezrobocie to nie dla nas”- program 
edukacyjny Kapitał Ludzki 

      Kwota 139.052 zł. 
II. Dokonuje się przeniesienia dochodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją 

budżetową na zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej w 
miejscowościach Szembekowo – Łążynek – Dobrzejewice i kontynuacja 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowo, tj. Obrowo- Północ, Obrowo – 
Wschód” z paragrafu 6630 na paragraf 6648 w wysokości planowanej dotacji 
objętej programem PROW w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej w części pomocy przyznanej gminie ze środków 
pomocowych. 

            - wydatki na program PROW kwota 700.000 zł.  
 

III.  Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu między działami, rozdziałami i 
paragrafami: 
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1. Zdejmuję się wydatki majątkowe w kwocie 280.000 zł. z: 
a/  „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szembekowo- Łążynek-  
      Dobrzejewice i kontynuacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowo  
      Północ- Obrowo Wschód” kwota 170.000 zł. 
    Kwotę 280.000 zł. zapisuje się w paragrafie 6059, a kwotę 700.000 w 6058. 

                  b/  budowa wodociągu Dzikowo -Chrapy-Silno kwota 90.000 zł 
                  c/   budowa stacji wodociągowej Zębowo – Skrzypkowo w kwocie 20.000 zł. 

2. Zdejmuję się wydatki z zdania inwestycyjnego „Budowa chodnika w 
Kawęczynie przy drodze Nr 10 kwota 40.000 zł. 

3. Zdejmuje się wydatki majątkowe na zadanie „Wykonanie dokumentacji na 
budowę chodnika w Brzozówce” kwota 10.000 zł. 

4. Zwiększa się wydatki bieżące na remonty dróg gminnych oraz na wykonanie 
dróg wokół budynku Urzędu Gminy kwota 90.000 zł. 

5. Zdejmuje się wydatki majątkowe z zadania inwestycyjnego, które w roku 
bieżącym nie będzie realizowane na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa na 
drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych (droga 
rowerowa Nr 4- Silno- Osiek nad Wisłą w kwocie 275.560 zł.” 

      Zadanie to będzie realizowane przez Gminę w roku 2011.  
6. Zwiększa się wydatki na opłaty notarialne oraz wyceny nieruchomości o kwotę 

20.000 zł. 
7. Zwiększa się wydatki bieżące na remont budynku Urzędu Gminy w kwocie 

10.000 zł. 
8. Zdejmuje się wydatki na promocję gminy przeznaczone na wynagrodzenia i 

pochodne o kwotę 1.768 zł. 
9. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 

pracowników interwencyjnych w kwocie 434.560 zł. 
10. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne: 

„Termomodernizacja i remont remizy OSP w Zawałach” o kwotę 40.000 zł. 
11. Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa OSP w  
      Kawęczynie, wymian dachu” o kwotę 40.000 zł. 
12. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie „Zakup i montaż klimatyzatorów  
      remizo-świetlicy w Łążynie II i w Zębowie” kwota 3.000 zł. 
13. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa garażu   
      OSP w Szembekowie kwota 7.000 zł.” 
14. Zwiększa się wydatki bieżące na wypłatę ryczałtów członkom Ochotniczych 

Straży Pożarnych o kwotę 11.000 zł. 
15. Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na naprawę dachu budynku 

Szkoły Podstawowej w Łążynie II o kwotę 53.000zł. 
16. Zwiększa się wydatki bieżące na naprawę dachów na budynkach szkolnych 

Zespołu Szkół w Obrowie kwota 47.000 zł. 
17. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 

17.135 zł zgodnie ze wnioskiem kierownika i jednocześnie zwiększa się 
wydatki o tę samą kwotę na realizację programu „Bezrobocie- To Nie Dla 
Nas” w części wkładu własnego gminy. 

18. Zdejmuje się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla 
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, które do końca roku nie zostaną 
wydatkowane w kwocie 10.715 zł. 

19. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 
usługach opiekuńczych w kwocie  12.657 zł. 
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20. Zwiększa się wydatki na składkę ZUS pracowników Świadczeń Rodzinnych w 
kwocie 82 zł oraz zdejmuje się wydatki na Fundusz Pracy w kwocie 256 zł. 

21. Dokonuje się wprowadzenia dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie prac 
remontowo- konserwatorskich przy świątyni parafialnej św. Ap. Piotra i Pawła 
w Łążynie II w kwocie 30.000 zł.  

22. Dokonuje się zdjęcia wydatków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne 
Wykonanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Zębowie o kwotę 
30.000 zł. 

23. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne 
„Budowa stadionu sportowego w Głogowie I etap Boisko piłkarskie” kwota 
10.000 zł. 

24. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne 
„Budowa stadionu sportowego w Obrowie- kompleks boisk” kwota 80.000 zł. 

25. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na inwestycje drogowe w 
kwocie 60.000 zł. 

 
 
  


