
Uchwała Nr XX/75/2008
                                            Rady Gminy Świedziebnia
                                          z dnia 30 września 2008 roku

zmieniająca  uchwałę  Nr  XV/50/2008  Rady  Gminy  w  Świedziebni  z  dnia 
11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. 
o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142  poz.  1591  z  późniejszymi 
zmianami) i art. 165 ust. 1 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych  (Dz.  U.  z  2005  r.  Nr  249,  poz.  148  z  późniejszymi  zmianami) 
u c h w a l a  się, co następuje:
W uchwale Nr XV/50/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 11marca 2008 roku, 
zmienionej  Uchwałą  Nr  XVI/53/2008  Rady  Gminy  Świedziebnia  z  dnia 
09 kwietnia 2008 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2008 z dnia 24 kwietnia 
2008 roku, Zarządzeniem Nr 11/2008 Wójta Gminy z dnia 14 maja 2008 roku, 
Zarządzeniem Nr 13/2008 Wójta Gminy z dnia 13 czerwca 2008 roku, Uchwałą 
Nr XVIII/67/2008  Rady  Gminy  Świedziebnia  z  dnia  30  czerwca  2008 r., 
Zarządzeniem Nr  17/2008  Wójta  Gminy  Świedziebnia  z  dnia  23  lipca  2008 r. 
Zarządzeniem  Nr  19/2008  Wójta  Gminy  Świedziebnia  z  dnia  2008 r, 
Zarządzeniem Nr 19/2008 Wójta Gminy z dnia 28 sierpnia 2008 r. wprowadza się 
następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości        13.275.769,43 zł w tym:
     1) subwencja ogólna                             7.579.316 zł
     2) dotacje z budżetu państwa                   3.354.783 zł
     3) dotacje z samorządu powiatu                            86.000 zł 
     4) dotacja rozwojowa                                       36.860,43 zł
     5) dochody własne                             2.218.810 zł
          w tym dochody z majątku                              539.500 zł
Tabelaryczne  zestawienie  zmian  w  planie  dochodów  budżetowych  zawiera 
załącznik Nr 1 

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości           13.525.769,43 zł, w tym:
1)      wydatki bieżące – 12.154.485,43 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    5.961.783,31  zł 
b) dotacje z budżetu                                                         396.541 zł
c)obsługa długu                                                                  84.000 zł

2)      wydatki majątkowe                                                        1.371.284 zł



Tabelaryczne  zestawienie  zmian  w  planie  wydatków  budżetowych  określa 
załączniki Nr 3 i 4
Zmianie ulega załącznik Nr 6, 7 i 8

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 
        w Urzędzie Gminy Świedziebnia 

Uzasadnienie:
Uchwałą Nr XX/75/2008 dokonuje się następujących  zmian w budżecie gminy na 
2008 rok.
Plan  dochodów  i  wydatków  budżetowych  zwiększa  się  o  kwotę  69.100,43  zł 
a w szczególności: 

- w „Gospodarce mieszkaniowej – gospodarce gruntami i nieruchomościami” 
   o kwotę 20.000 zł ze sprzedaży mienia komunalnego,
-  w „Pozostałych  zadaniach  w zakresie  polityki  społecznej”  wprowadza  się 
   dotację  rozwojową  na  finansowanie  Wspólnej  Polityki  Rolnej  w  kwocie 
   36.860,43 zł.
   Dotację  wprowadza  się  na  podstawie  umowy  Nr  DN.3040-UE-70/2008 
   zawartą  między  Regionalnym  Ośrodkiem  Polityki  Społecznej  a  gminą 
   Świedziebnia w imieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej.
-  w „Edukacyjnej  opiece  wychowawczej”  zwiększa  się  dotację  celową 
    w kwocie  12.240  zł,  na  podstawie  decyzji  wojewody  Kujawsko- 
    Pomorskiego z dnia 19 września 2008 roku Nr WFB.I.3011-43/0/

Po stronie wydatków:
− w "Rolnictwie i łowiectwie – melioracje wodne” zwiększa się plan wydatków 
   o  kwotę  1.300  zł  na  zakup  materiałów  do  usunięcia  awarii  urządzeń 
   melioracyjnych,

        wprowadza  się  rozdział  01036  -  „Restrukturyzacja  i  modernizacja  sektora 
        żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” i plan w kwocie 1.000 zł na 
        pokrycie  1/7  kosztów  obsługi  kredytu  zaciągniętego  przez  stowarzyszenie 
        LGD region północ,

− w Transporcie i łączności” zwiększa się plan o 10.500 zł tj. 5.000 zł na usługi 
  remontowe  i  przebudowę  mostu  drogowego  we  wsi  Księte  i  5.500  zł  na 
  zwiększenie wydatków inwestycyjnych – nadzór inwestorski nad przebudową 
  drogi Janowo-Brodniczka (Mełno),



− w „Bezpieczeństwie  publicznym i  ochronie  przeciwpożarowej  –  ochotniczych 
   strażach pożarnych” zwiększa się o 30.000 zł  plan na zakupy inwestycyjne – 
   zakup pojazdu strażackiego,
− w  „Administracji  publicznej”-  Urzędy  Gmin”   zwiększa  się  plan  wydatków 
   o 4.000 zł w celu zwiększenia planu na różne opłaty i składki - zabezpieczenie 
   środków na ubezpieczenie majątkowe,
− „Ochotnicze straże pożarne” - zwiększa się plan wydatków  o kwotę 8.200 zł na 
   zakup paliwa, opału, krzeseł i materiałów malarskich,
− „w Różnych rozliczeniach” zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 13.500 zł
− w „Szkołach podstawowych” zwiększa się  plan wydatków rzeczowych o kwotę 
   2.500 zł na zakup krzeseł,
− w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych” zwiększa się plan na 
   usługi remontowe o kwotę 6.000 zł,
− w  „Dowożeniu  uczniów  do  szkół  „  zwiększa  się  plan  na  usługi  remontowe 
   o kwotę 5.100 zł,
− w  „Dodatkach  mieszkaniowych  „zmniejsza  się  plan  na  wypłaty  dodatków 
   mieszkaniowych” o kwotę 13.500 zł.  Przy korekcie tego planu uwzględnia się 
   przewidywane wykonanie wypłat do końca bieżącego roku, 
− wprowadza  się  do  budżetu  plan  wydatków na  „Pozostałe  zadania  w zakresie 
   polityki społecznej” w kwocie 36.860,43 zł na realizację Projektu systemowego 
   ”Jesteśmy  aktywni”  w  ramach  programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki, 
   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podział 
   środków na ten program następuje zgodnie z harmonogramem zadań przyjętych 
   do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
− w  „Zasiłkach  i  pomocy  w  naturze”  -  zadania  własne,  wyróżnia  się  poprzez 
   dodanie czwartej cyfry 9, wkład własny  w realizację programu Operacyjnego 
   Kapitał Ludzki”w kwocie 4.324,41 zł,
− w „Oświetleniu ulic placów i dróg” zwiększa się plan na  wydatki inwestycyjne o 
   kwotę 20.000 zł na realizację budowy pkt oświetleniowych,
− w „Edukacyjnej opiece wychowawczej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 
   12.240 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci 
   rozpoczynających  roczne  przygotowanie  przedszkolne  lub  naukę  w  klasach 
   I-III szkoły podstawowej
− w  „Gospodarce  komunalnej  –  pozostałej  działalności”  zwiększa  się  plan 
   wydatków rzeczowych o kwotę 5.500 zł  w związku z planowanym ogrodzeniem 
   działki wzdłuż parku do budynku komunalnego w Świedziebni,
− w  „Kulturze  i  ochronie  dziedzictwa  narodowego  –  domy  i  ośrodki  kultury, 
   świetlice i kluby”  zmienia się źródło finansowania wydatków inwestycyjnych ze 
   współfinansowanych  na  własne  i  zmniejsza  się  plan  o  40.000  zł,  z  czego 



   30.000  zł  przenosi  się  na  zakupy  inwestycyjne  w  ochotniczych  strażach 
   pożarnych.
− w „Kulturze fizycznej  i  sporcie  –  pozostałej  działalności  „  zwiększa  się  plan 
   o 1.000 zł na wykonanie ogrodzenia boiska  sportowego we wsi Okalewko.
Pozostałe  zmiany  polegają   na  przesunięciach  środków  między  paragrafami 
w rozdziałach w celu  prawidłowego wykonywania budżetu.

Przewodniczący Rady
/-/ Kazimierz Bejger

                                                                        


