
Uchwała Nr XIII/69/2012
Rady Gminy Obrowo

z dnia 3 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2012 rok.

Na podstawie art.l8 ust.Z pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
samorządzie gminnym (Dz, U, z 2001r' Nr 142,poz'l591 z f00fr,: Nr 23, poz.220. Nr 62 poz.558' Nr
ll3 poz.984; Nr l53 poz. l271, Nr 214 poz. l80ó; z2003r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; zf004r':
Nr 102 po2.1055, Nr 116 poz.l203, Nr 167 poz. 1759;. z 2005r: Nr 172 poz. 1441, Nr )75 poz. 1457', z
200ór.: Nr |7' poz.|28, Nr 18l poz'1337: z 200.lr... Nr 48, poz.327, Nr l38, poz.974' |73 poz.1f18.. z
2008r.: Nr 180 poz.l111, Nr 223 poz.1458; z 2009r.'. Nr 52 po2.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r.: Nr 28
poz.|4f i 146,Nr.ł0 poz.230' Nr 106 poz.675; z 20l1r. Nr 21 poz. 113,Nr 117 poz.679' Nr l34poz.
'177. Nr 149 poz. 887) oraz art. 2II, art. f72, afi. f42, ustauy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, po2.1240 i I24I; z 2010r.: Nr 28 po2.146, Nr 123 po2.835, Nr 96
poz.6f0, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz.I578 iNr257, poz. 17f6,2f011r.: Nr 185 poz. 1092, Nr 201
poz. L 1 83, Nr 234 poz. l 3 86' Nr 257 poz. l726) Rada Gminy uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XIIl65lZ01 I Rady Gminy w Obrowie z dnia 2.8 grudnia 201 I roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy obrowo na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

s l. W s l uchwały wyrazy .'Dochody budżetu w wysokości 3f ,809,59fzł' z tego bieżące w wysokości
32.090 '5f2zł. i majątkowe w wysokości 719'010zł.,, Zastępuje się wyrazami ''Dochody budżetu w
wysokości 3f .8f5.49fzł, z tego bieżące w wysokości 32.106.4f2zł. i majątkowe w wysokości
719.070zł.,' zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaty.

s 2. W s 2 uchwały wyrazy 
''Wydatki budżętu w wysokości 31.451,592zł' z tego bieżące w wysokości

28J7 4.82fzł ' i majątkowe w wysokości 3 '08f .710zł'" zastępuje się wyrazami ''Wydatki budżetu w
wysokości 3l.473'492zt' z tego bieżące w wysokości f8,390 '7f2zł, i majątkowe w rt}sokości
3,08f .770zł,,, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejsze.j uchwały'

$ 3. Dokonuje się przeniesienia rtydatków budzetu gmirry między rozdziałami i paragrafami zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa'ly'

$ 4. Dokonuje się zmiany s 7 pkt 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:
,.2) spłatę wcześniej zaciągnięĘch zobowiązań Z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pozyczek i kred1'tów w kwocle l '21f .130zł'''

$5Ws7uchwĄdodajesiępunkt3wbrzmieniu:..3)pokrycieplanowanegodefic1'tuwwysokości
I.49.7.879zł. z plzeznaczeniem na realizację zadania inwesĘcyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z
przyłączaml i przepompowniami ścieków w miejscowości Głogowo-Brzozówka zadanie I'..

$ 6. Dokonuje się zmiarry $ l3 pkt l uchwały' który otrzymuje brzmienie:
.,l) zaciągania kredy'tów i pożyczek oraz emisji papierów wańościowych do wysokości poszczególnych
limitów zobowiazań. określonvch na:



a) sfinansowanie przejściowego defic1.tu budżetu do kwoty 600.000zł.
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiryań z qt;ułu z'Acigniętych kred}.tów i poĘczek w kwocie
1.2I2.I30zł."

s 7. w s 13 uchwały dodaje się punkt 4 w brzmieniu: ,y') zacirynięcia poĘczki na pokrycie
planowanego defiqtu w wysokości I.497 .879zł. z przeznaczeniem na rea|izację zadania inwestycyjnego
pn. Budowa kana|izacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości
Głogowo'Brzońwka zadanie I'.

$ 8. Dokonuje się zmiany planu inwestycji na 2012 rok zgodnie z załącmkiem Nr 3 do niniejszej
uchwaĘ'

$ 9. Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy.

$ l0. Uchwała wchodzi w Ęcie z dnlem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Obrowie.
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f)

3)

Uzasadnienie:

1) W związku ze zwiększeniem zakresu prac realizowanego przez Gminę obrowo zadania
inwesĘcyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitamej z ptzyłączami i przepompowniamr
ścieków w miejscowości Głogowo _ Brzozóvtka _ zadanie I'' na pokrycie kosŹów tej

inwestycji planuje się zaciągnąć poĄczkę z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.491,819ń-
Zmiany dotyczące przesunięó wydatków budŹefu niezbędne są w celu zapewnienia środków
na w).płatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Gmirrnego ośrodka
Pomocy Społecznej w obrowie.
W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwĄ zmianie ulega źródło finansowania zadanta
inwestycyjnego pn. ,,Budowa kana|izacjt sanitamej z przyłączami i przepompowniami
ścieków Głogowo-Brzozówka _ zadante I,,. Zmiana ta dotyczy następujących Źródeł
finansowania:

- kwotę poĄczki zmienia się z kwoty 1 .000.000zł. na 1.497 .879zł,
- kwotę dochodów własnych zmienia się z kwoĘ 551.394zł. na kwotę 53.5l5zł.

Wartośó całej inwestycji nie ulega zmianie.
Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem
przesłanym przez Woj ewodę Kuj awsko - Pomorskiego, decyzja znak
wFB.I.3120.2.2012l130 z dnia 26 stycznia f012r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa
się plan dotacj i celowych w kwocie 15.900zł. z przeznaczeniem na realizację rządowego
programu wspierania niel1órych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
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