U C H W A Ł A Nr XXXVIII/236/2010
RADY GMINY W OBROWIE
z dnia 5 listopada 2010 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy w związku przyznaniem gminie dotacji celowych,
przeniesienia wydatków budżetu gminy między działami, rozdziałami
i paragrafami oraz zwiększenia deficytu budżetu
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 ;
z 2 010 r. Nr 146, poz.28, Nr 123, poz.835, Nr 96, poz.620/
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
- Uchwałą Nr XXXVI225/2010 Rady Gminy w Obrowie z dnia 27 sierpnia 2010 roku
- Uchwała Nr XXXVV/233/2010 Rady Gminy w Obrowie z dnia 29 września 2010 roku
wprowadza się następujące zmiany :
§ 1.
1/ w § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu gminy w wysokości 28.970.454 zł.
dochody bieżące w kwocie 26.567.454 zł. i dochody majątkowe w kwocie
2.403.000 zł. zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu gminy w kwocie
29.247.610 zł. w tym dochody bieżące w kwocie 26.844.610zł. 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 29.889.554 zł. w tym
wydatki bieżące w kwocie 24,725.852 zł. wydatki majątkowe w kwocie 5.163.702 zł.”
zastępuje się wyrazami „Wydatki budżety gminy w wysokości 32.330.210 zł. tym
wydatki bieżące w kwocie 27.115.022 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 5.215.188”zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1

Dokonuje się zwiększenia planowanego deficytu budżetu z kwoty 919.100 zł. do kwoty
3.082.600 zł. tj. o kwotę 2.163.500 zł.
Zwiększony o kwotę 2.163.500 zł. deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem bankowym.

§ 3.
Dokonuje się zmiany łącznej kwoty planowanych przychodów z kwoty 4.066.450 zł. do
kwoty 6.229.950 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do mniejszej uchwały.

§ 4.
1.Dokonuje się wprowadzenia na dochody i wydatki budżetu przyznanych
gminie dotacji celowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy miedzy działami, rozdziałami
i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 5.
Dokonuje się zmiany planu inwestycji na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 6.
Dokonuje się zmiany limitów nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z
załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7.
Dokonuje się zmiany prognozy kwoty długu na 2010 rok i lata następne zgodnie z
załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
informacyjnej w Urzędzie Gminy w Obrowie.
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Uzasadnienie
I. Wprowadza się na dochody i wydatki budżetu gminy dotacje :
1/. Na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów
do rad gmin oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
Kota 32.820 zł.
Zawiadomienie Nr DTR-790-5/10 z dnia 12.10.2010r.
2/ na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków
nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.
Kwota 792 zł.
Zawiadomienie Nr WFB.I.3011-109/10/130 z dnia 6.10.2010 r.
3/ na wypłaty świadczeń rodzinnych
Kwota 27.013 zł.
Zawiadomienie Nr WFB.I.3011-117/10 z dnia 22.10.2010 r.
4/ na dofinansowanie wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej
Kwota 37.021 zł.
Zawiadomienie nr WFB.I.3011-115/210 z dnia 13.10.2010 r.
5/ z przeznaczeniem dla Ośrodków Pomocy Społecznej na wypłacenie rodzinom
rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi , huraganu, obsunięcia się
ziemi zasiłków celowych
Kwota 46.000 zł.
Zawiadomienie Nr WFB.I.3011-111/10 z dnia 8.10.2010 r.
6/ z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym
Zawiadomienie Nr WFB,3011-1115/10 z dnia 13.10.2010 r.
7/ dotację na opłacenie składek zdrowotnych od pomocy społecznej
Kwota 300 zł.
Zawiadomienie Nr WFB.1.3011-118/10 z dnia 25.10.2010 r.

II. Wprowadza się do budżetu gminy kwotę 75.000 zł. przyznanych ze środków
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej przez Ministra
Finansów .
ST5/4822/29g/BKU/10 z dnia 30.09.2010 r.
Kwotę tę gmina otrzymała na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce
dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych
pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń
nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.
Środki z subwencji otrzymała Zespół Szkół Brzozówce.

III. Na wniosek Wójta Gminy dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy
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między działami, rozdziałami i paragrafami oraz w poszczególnych działach
dokonuje się zwiększenia wydatków :
Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo
Zwiększa się wydatki :
1/ bieżące na :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 42.304 zł.
- wydatki rzeczowe w kwocie 179.301 zł. na zakup materiałów niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
- zapłatę za monitoring gleb kwota 386 zł.
- na odprowadzenie należnego udziału Izbie Rolniczej kwota 500 zł.

Dział 600 Transport i łączność
Zwiększa się wydatki :
- na wydatki inwestycyjne – nadzór inwestorski 24.400 zł.
- wprowadza się wydatki rzeczowe w kwocie 75.531 zł. na zakupy związane z bieżącym
utrzymaniem dróg gminnych
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Zwiększa się wydatki o kwotę 18.303 zł. na zakup opału i materiałów przeznaczonych do
remontów bieżących budynków komunalnych i zakupu żywności dla ratowników
zatrudnionych w sezonie letnim nad jeziorem w Osieku .
Dział 710 Działalność usługowa
Zwiększa się wydatki na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie
39.264 zł.
Dział 750 Administracja publiczna
w urzędach wojewódzkich
Zwiększa się wydatki samorządowe na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2.012 zł.
w radzie gminy
zwiększa się wydatki bieżące min. na opłacenie składek członkowskich dla stowarzyszeń ,
jednocześnie zmniejsza się wydatki zaplanowane na diety, które nie będą wydatkowane.
w urzędzie gminy
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 26.658 zł.
- wprowadza się wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.002 zł. zakup kserokopiarki,.
- zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 81.327zł. min. na koszty energii, opłaty
telefoniczne, usługi pocztowe , zakup opału.
w promocji jst :
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zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 795 zł.
wydatki rzeczowe zwiększa się o kwotę 29.368 zł. na pokrycie kosztów dożynek gminnych
w pozostałej działalności/ prace interwencyjne/
zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 242.805 zł.
Zwiększa się wydatki rzeczowe na zakup sprzętu o kwotę 2.782 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zwiększa się wydatki :
- na wypłatę ryczałtów członkom OSP o kwotę 17.317 zł.
- pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 44.233 zł. z przeznaczeniem min.
na zakup energii, oleju napędowego, mundurów.
- wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1,908 zł. na dokończenie rozbudowy garażu
OSP Szembekowo.
Dział 756 Dochody od osób prawnych , od fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Zdejmuje się wydatki w kwocie 3.274 zł., które do końca roku nie będą wydatkowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
- zwiększa się wydatki :
inwestycyjne na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzozówce” o kwotę
20.176 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dodatki mieszkaniowe i wiejskie
o kwotę 469.954 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 169.818 zł. min na :
- zakup opału , montaż systemu alarmowego we wszystkich placówkach oświatowych,
środków czystości.
Środki z subwencji przeznacza się dla Zespołu Szkół Brzozówce
65.000 zł. na zakup sprzętu i 10.000 zł. na zakup pomocy dydaktycznych.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych :
Zmniejsza się wydatki na :
- wynagrodzenia i pochodne o kwotę 42.973 zł.
- wydatki rzeczowe o kwotę 10.950 zł.
Przedszkola
Zwiększa się wydatki na :
- wynagrodzenia i pochodne o kwotę 4.044 zł.
- wydatki rzeczowe o kwotę 94.752 zł. min. zakup opału oraz na pokrycie kosztów
uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych.
Gimnazja
Zwiększa się wydatki na :
- składki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 276.740 zł.
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- wydatki rzeczowe o kwotę 83.565 zł. :min. Na zakup opału, pokrycie czynszów za
wynajem pomieszczeń
Dowożenie uczniów do szkół
Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 21.166 zł.
zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 113.394 zł. na dowóz uczniów do szkół.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zmniejsza się wydatki o kwotę 9.860 zł.
Licea ogólnokształcące
Zdejmuje się wydatki w kwocie 23,.776 zł.
Stołówki szkolne
Zwiększa się wydatki na :
- na wynagrodzenia osobowe i pochodne o kwotę 47.186 zł.
- środki na zakup żywności o 21.947 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Zwiększa się wydatki o kwotę 39.814 zł. na płacenie pobytu w DPS.
Świadczenia rodzinne
Ze środków samorządowych zwiększa się wydatki o kwotę 5.067 zł.
Dodatki mieszkaniowe
Ze środków samorządowych zwiększa się wydatki o kwotę 3.840 zł.
Świadczenia społeczne :
zwiększa się wydatki na PFRON o kwotę 595 zł.
zdejmuje się wydatki na zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 zł.
Ośrodki pomocy społecznej:
Zwiększa się wydatki na :
- wynagrodzenia i pochodne o kwotę 5.383 zł
- wydatki rzeczowe o kwotę 26.244 min. na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dowóz
żywności , wyjazdy pracowników socjalnych w teren.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zdejmuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14.715 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Zdejmuje się wydatki w kwocie 35.189 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zwiększa się wydatki na konserwacje urządzeń energetycznych..
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Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 8.214 zł w związku
z zatrudnieniem 2 osób na boiskach sportowych.
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