UCHWAŁA NR V/39/04
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2004.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717,
Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102,poz.1055, Dz.U. Nr 116, poz.1203) oraz art. 110,
art.122, art.124 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 128 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391,
Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 r. Nr 19,
poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291), art. 420 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, Nr 115,poz.1229, z
2002 r. Dz.U. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz.1957, z 2003
r. Dz.U. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz.717, Nr 80, poz.721, Nr 162, poz.1568, Nr 175,
poz.1693) Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
W budżecie gminy Chodzież uchwalonym w dniu 30 grudnia 2003 r. uchwałą nr
XI/62/03 Rady Gminy w Chodzieży, zmienionym uchwałą nr II/18/04 Rady Gminy w
Chodzieży z dnia 16 kwietnia 2004 r., uchwałą nr IV/29/04 Rady Gminy w Chodzieży z dnia
28 czerwca 2004 r. oraz zarządzeniem nr 13/2004 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31 marca
2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 196 471 zł ( zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały) i ustala się dochody po zmianie na kwotę 7 816 296 zł,
2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 174 375 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały) i ustala się wydatki po zmianie na kwotę 9 816 595 zł,
3) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie oraz
wydatki na zadania zlecone o kwotę 116 858 zł, i ustala się plan dla dotacji w wysokości
909 446 zł, a dla wydatków 889 168 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
4) zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 4 do niniejszej uchwały,
1)

§2
1. Ustala się dochody budżetu gminy Chodzież w wysokości
7 816 296 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 1)
z tego:
· dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 909 446 zł
· dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin
50 383 zł
· dotacje z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących gmin
82 915 zł
2. Ustala się wydatki budżetu gminy Chodzież w wysokości
(zgodnie z załącznikiem nr 2)
z tego:
· wydatki bieżące
w tym:
* wynagrodzenia

9 816 595 zł
- 6 451 066 zł
- 2 425 123 zł

·

* pochodne od wynagrodzeń
* wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek)
* rezerwa ogólna
* dotacje celowe przekazane miastu Chodzież na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
* wydatki na pomoc finansową między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
* dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
wydatki na finansowanie inwestycji (załącznik nr 4)

-

- 530 879 zł
40 000 zł
50 000 zł

-

19 200 zł

-

6 719 zł

-

42 100 zł
- 3 365 539 zł

§ 3 1. Ustala się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości
909 446 zł
2. Ustala się plan wydatków na zadania zlecone w wysokości
889 168 zł
Punkty 1-2 określa załącznik nr 3
§4
Ustala się na rok 2004 deficyt budżetu gminy w kwocie
który zostanie sfinansowany pożyczką i kredytem bankowym
zgodnie z załącznikiem nr 5.

2 000 299 zł

§ 5 1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie
47 200 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie
47 500
zł
jako odrębne postanowienie paragrafowe.
§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(-)

Uzasadnienie
do uchwały nr V/39/04
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy w roku 2004.
Uchwała wprowadza zmiany wysokości dochodów jak i wydatków budżetowych. Dochody
wzrastają o 186 471 zł i zamykają się w kwocie 7 806 296 zł. Wydatki natomiast ulegają
zmniejszeniu o 164 375 zł i po zmianie wynoszą 9 806 595 zł.
Deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 22 096 zł i wynosi 2 000 299 zł.
Dochody ulegają zmianie w następujących działach:
1)
w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – § 0920 o kwotę 300 zł, która
stanowi wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę,
2)
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych, rozdział 75615 – wpływy z
innych opłat –zwiększa się kwotę 2.000 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, oraz
wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę10 000 zł,
3)
w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe –
zwiększenie o kwotę 11 000 zł – kwota ta stanowi głównie rozliczenia z lat ubiegłych oraz
inne wpływy
4)
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 16 466 zł – dotacja z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich z
przeznaczeniem na remont pomieszczeń dla 6-latków w Szkole Podstawowej w Strzelcach
5)
w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 zwiększenie o kwotę 133.480 zł z
przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz na koszty związane z ich wypłatą
(pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 września 2004r. nr FB.I-7.3011-343/04)
* po stronie wydatków zwiększa się dział 852/85212/3110-4210
rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – zmniejszenie o kwotę 757 zł (pisma
Wojewody Wielkopolskiego z dni: 12 lipca 2004 r. nr FB.I-3.3011-155/04 przenoszące
wydatki z § 2010 na 2030 na kwotę 16 100 zł, z 27 lipca 2004 r. nr FB.I-7.3011-308/04
przenoszące wydatki na kwotę 4 420 zł)
* po stronie wydatków zmniejsza się dział 852/85214/3110
rozdział 85295 – pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 10 717 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach
(pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 lipca 2004 r. nr FB.I-3.3011-1246/04)
* po stronie wydatków zwiększa się dział 852/85295/3110
8)
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001
zwiększenie o kwotę 8 000 zł, która stanowi wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji

rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i mostów – zwiększenie o kwotę 4 665 zł z
przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r.ztytułufinansowania oświetlenia
dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą
(pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2004 r. nr FB.I.-3.3011-273/04)
Wydatki ulegają zmianie w następujących działach:
1)
w dziale 600 – Drogi gminne – zwiększenie o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na
remonty dróg, tj. remonty cząstkowe dróg, naprawy przystanków oraz zakup tłucznia.
W dziale tym przenosi się wydatki w wysokości 30 000 zł z rozdziału 60016 do rozdziału
60013 z przeznaczeniem na budowę chodnika w Pietronkach
2)
w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędu gmin – zwiększenie
wydatków o kwotę 4000 zł z tytułu różnych opłat i składek oraz zmniejszenie wydatków
inwestycyjnych o kwotę 20 000 zł (przeniesienie środków na remonty w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej)
3)
w dziale 801 - rozdział 80101 – szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 20 000 zł
wydatków inwestycyjnych na remont pomieszczeń dla 6-latków w Szkole Podstawowej w
Strzelcach
4)
w dziale 852 – rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej –zwiększenie środków o
kwotę 16 070 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych,
5)
w dziale 900 – rozdział 90015 – oświetlenie ulic – zwiększenie o kwotę 27 765 zł z
przeznaczeniem na budowę oświetlenia drogowego w Mirowie i Studzieńcu.
Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych stanowią przeniesienia wydatków między
paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, w tym mieści się
udzielenie pomocy finansowej miastu Piła na dofinansowanie własnych zadań bieżących w
kwocie 2 541zł z przeznaczeniem na profilaktykę alkoholową w Izbie Wytrzeźwień w Pile.

