UCHWAŁA NR II/16/2005
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 30 marca 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, zmienionym uchwałą Rady Gminy w Chodzieży z dnia 25 lutego 2005 r. nr I/10/2005
wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 58 692 zł ( zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały) i ustala się dochody po zmianie na kwotę 9 001 858 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 187 942 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały) i ustala się wydatki po zmianie na kwotę 10 830 100 zł,
§2
1. Ustala się dochody budżetu gminy Chodzież w wysokości
9 001 858 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 celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin w
wysokości
154 492 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)
* rezerwa ogólna
* rezerwy celowe
z przeznaczeniem na:
- poręczenie kredytu dla Szpitala Powiatowego * dotacje celowe przekazane miastu Chodzież na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
* dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych

10 830 100 zł
- 7 966 075 zł
- 2 710 533 zł
- 592 865 zł
- 150 000 zł
50 000 zł
150 000 zł
150 000 zł
-

25 225 zł

-

44 750 zł



wydatki na finansowanie inwestycji
rezerwa celowa na rozbudowę ZSLG w Ratajach - 137 025 zł
zakup autobusu dla potrzeb szkolnych
- 70 000 zł

§ 3. Ustala się na rok 2005 deficyt budżetu gminy w kwocie
który zostanie sfinansowany pożyczką i kredytem bankowym
zgodnie z załącznikiem nr 3.

– 2 864 025 zł

1 828 242 zł

§ 4.

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
65 119 zł
jako odrębne postanowienie paragrafowe.
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

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

w tym:

Uzasadnienie
do uchwały nr II/16/2005
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy w roku 2005.
Uchwała wprowadza zmiany wysokości dochodów jak i wydatków budżetowych. Dochody wzrastają o 58 692
zł i zamykają się w kwocie 9 001 858 zł. Wydatki natomiast ulegają zwiększeniu o 187 942 zł i po zmianie
wynoszą 10 830 100 zł.
Deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 129 250 zł i wynosi 1 828 242 zł.
Dochody ulegają zmianie w następujących działach:
1)
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – zwiększenie wpływów z tytułu wieczystego
użytkowania gruntów (wzrost wartości nieruchomości z tytułu sprzedaży) o kwotę 15 000 zł
2)
w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę
30 000 zł z tytułu opłat za wodę i ścieki za rok 2004
3) w dziale 852 - Opieka społeczna, rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 13 692 zł z tytułu przekazania
środków pochodzących z rezerwy celowej na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla
potrzebujących” (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11.03.2005 r. nr FB.I-6.3011-33/05)
* po stronie wydatków zwiększa się dział 852/85295/3110 o kwotę 13 692 zł
W dochodach gminnych dokonano również przeniesienia podatku od nieruchomości z rozdziału 75616 do
rozdziału 75615 na kwotę 526 469 zł
Wydatki ulegają zmianie w następujących działach:
1)

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 31 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie
wydatków z roku 2004 w zakresie dostarczania wody mieszkańcom Gminy – rozliczenie miesiąca
grudnia 2004
2)
w dziale 600 – Drogi gminne – zwiększenie o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg
gminnych.
3)
w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady gmin – zwiększenie wydatków o kwotę 2
000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów
rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie o kwotę 13 500 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od
towarów i usług z tytułu sprzedaży działek gminnych
rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 1 500 zł z tytułu wprowadzenia diet dla
sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy
4)
w dziale 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 14 194 zł z przeznaczeniem na wydatki
związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ( są to wydatki, które nie wykorzystano w roku 2004)
5)
w dziale 852 – Opieka społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – zwiększenie o kwotę 3
000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidzianą pomoc materialną, w formie zasiłków zwrotnych, dla
mieszkańców gminy
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 1 826 zł z tytułu zwiększonych
składek ZUS-owskich na pracownika obsługującego zasiłki rodzinne
6)
w dziale 900 – Gospodarka komunalna rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód –
zwiększenie o kwotę 7 130 zł z przeznaczeniem na rozliczenia finansowe roku 2004 z tytułu odprowadzania
ścieków komunalnych
Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych stanowią przeniesienia wydatków między paragrafami w
ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

