UCHWAŁA NR I/10/2005
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2005.
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 Dz.U. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759) 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.
Dz.U. 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, Nr 190, poz.1865, Nr 217, poz.2124, z 2004 r. Dz.U. Nr 19, poz.177, Nr
49, poz.464, Nr 70, poz.631, Nr 92, poz.880, Nr 96, poz.959) Rada Gminy uchwala co
następuje:
§ 1. W budżecie gminy Chodzież uchwalonym w dniu 30 grudnia 2004 r. uchwałą nr
VII/58/04 Rady Gminy w Chodzieży wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 792 296 zł ( zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały) i ustala się dochody po zmianie na kwotę 8 943 166 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1 623 375 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały) i ustala się wydatki po zmianie na kwotę 10 642 158 zł,
3) zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 1 238 000 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4) zmienia się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zwiększając wydatki
do kwoty 6 450 025 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
§2
1. Ustala się dochody budżetu gminy Chodzież w wysokości
8 943 166 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 1 553 824 zł
 dotacje z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących gmin
82 096 zł
2. Ustala się wydatki budżetu gminy Chodzież w wysokości
(zgodnie z załącznikiem nr 2)
z tego:
 wydatki bieżące
w tym:
* wynagrodzenia
* pochodne od wynagrodzeń
* wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek)

10 642 158 zł
- 7 788 133 zł
- 2 706 533 zł
- 572 039 zł
- 150 000 zł



* rezerwa ogólna
50 000 zł
* rezerwy celowe
- 220 000 zł
z przeznaczeniem na:
- zakup autobusu dla potrzeb szkolnych
70 000 zł
- poręczenie kredytu dla Szpitala Powiatowego 150 000 zł
* dotacje celowe przekazane miastu Chodzież na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
25 225 zł
* dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
44 750 zł
wydatki na finansowanie inwestycji (załącznik nr 3)
– 2 854 025 zł
w tym: rezerwa celowa na rozbudowę ZSLG w Ratajach - 137 025 zł

§ 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne z wyodrębnieniem
środków na poszczególne programy, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. Ustala się na rok 2004 deficyt budżetu gminy w kwocie
który zostanie sfinansowany pożyczką i kredytem bankowym
zgodnie z załącznikiem nr 5.

1 698 992 zł

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków strukturalnych i Funduszu
Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6.

1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie
50 925 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie
50 925
zł
jako odrębne postanowienie paragrafowe.
§ 7.
Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania poręczeń w ciągu roku budżetowego do
wysokości 200 000 zł
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2005
roku.

Uzasadnienie
do uchwały nr I/10/2005
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy w roku 2005.
Uchwała wprowadza zmiany wysokości dochodów jak i wydatków budżetowych. Dochody
wzrastają o 792 296 zł i zamykają się w kwocie 8 943 166 zł. Wydatki natomiast ulegają
zwiększeniu o 1 623 375 zł i po zmianie wynoszą 10 642 158 zł.
Deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 831 079 zł i wynosi 1 698 992 zł.
Dochody ulegają zmianie w następujących działach:
1)
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych, rozdział 75621 –
zwiększenie udziałów należnych gminie w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę
10 324 zł z tytułu przyjęcia ostatecznych wielkości tych udziałów przez Ministra Finansów
po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2005 (pismo Ministra Finansów ST3-4820-3/2005 z
dnia 06.01.2005r.)
2)
w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji
ogólnej – zwiększenie o kwotę 16 734 zł, oraz rozdział 75831 – część równoważąca
subwencji ogólnej – zmniejszenie o kwotę 2 000 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia
wielkości subwencji na rok 2005 (pismo Ministra Finansów ST3-4820-3/2005 z dnia
06.01.2005r.)
3)
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 zwiększenie o kwotę 33 350 zł
z tytułu podpisanego porozumienia ze Starostą Powiatu Chodzieskiego na refundację kosztów
dowozu dzieci z terenu Gminy do gimnazjum w Ratajach
4)
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001
zmniejszenie o kwotę 733 886 zł, która stanowi refundację z Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa poniesionych kosztów w roku 2004 na zadanie inwestycyjne pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej Strzelce, Zacharzyn, Wymysław”
Wydatki ulegają zmianie w następujących działach:
1)

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 15 600 zł z
przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zakupu maszyny do czyszczenia rowów dla Rejonowego Związku Spółek
Wodnych w Chodzieży w wysokości 10 000 zł,
- wydatki związane z poborem opłat za wodę ( końcowe rozliczenia miesiąca grudnia i roku
2004) w wysokości 5 600 zł
2) w dziale 600 – Drogi gminne – zwiększenie o kwotę 353 000 zł, która obejmuje
przeniesienia wydatków inwestycyjnych w ramach tego działu, związane z zamiarem
złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa drogi KonstantynowoZacharzyn”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju
Regionalnego.
3) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędu gmin – zmniejszenie
wydatków o kwotę 68 850 zł z tytułu:
- zmniejszenia środków na wykup udziału budynku Urzędu Gminy w kwocie 61 000 zł
(środki te zostały wydatkowane w roku 2004)

4)
-

5)

6)

7)
8)
-

-

-

przeniesieni wydatków z Urzędu Gminy ( § 4170) w kwocie 8 350 zł do działu 010 i 900
na pokrycie kosztów związanych z poborem wody i odprowadzeniem ścieków za miesiąc
grudzień 2004
w dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 55 000 zł z tytułu:
zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 95 000 zł i rozdysponowanie jej w dziale Oświata i
wychowanie wg proponowanych zmian paragrafowych
zwiększenie rezerwy celowej o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na poręczenie kredytu
dla Szpitala Powiatowego w Chodzieży
w dziale 801 – Oświata i wychowanie - ogólnie zwiększenie o kwotę 115 000 zł
stanowiące rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 95 000 zł oraz przesunięcie
środków z inwestycji – remont szkoły w Oleśnicy - na wydatki bieżące w kwocie 200 000
zł, a także wprowadzenie kwoty 20 000 zł z przeznaczeniem na posiłki dla dzieci
przedszkolnych i szkolnych
w dziale 900 – Gospodarka komunalna rozdział 90095 – pozostała działalność –
zwiększenie o kwotę 520 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa
kanalizacji sanitarnej w Ratajach – V etap”; związane jest to ze złożeniem wniosku o
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu
Rozwoju Regionalnego (szczegółowo przedstawiono to w załączniku nr 6 do uchwały)
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i
ośrodki kultury – zwiększenie o kwotę 455 375 zł, która stanowi:
dotację celową dla Chodzieskiego Domu Kultury w kwocie 5 375 zł przeznaczoną na
prowadzenie mini zespołów wokalnych w szkołach na terenie Gminy Chodzież,
środki na rozbudowę GOK w Ratajach w kwocie 450 000 zł z tytułu złożenia wniosku o
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Restrukturyzacja i
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”
w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – pozostała działalność –
zwiększenie o kwotę 176 000 zł, która stanowi:
środki na zagospodarowanie centrum wsi Nietuszkowo w kwocie 43 000 zł z tytułu
złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich”
środki na budowę ścieżki krajoznawczo-turystycznej w Pietronkach w kwocie 183 000 zł
z tytułu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach
programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich”
zmniejszenie środków na rozbudowę boiska sportowego w Stróżewie w kwocie 50 000 zł

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych stanowią przeniesienia wydatków między
paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

