
Uchwała Nr XXI/80/2008
                                            Rady Gminy Świedziebnia
                                          z dnia 18 listopada 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. , Uchwałą Nr 
XX/75/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 września 2008 r., Zarządzeniem 
Nr  29/2008  Wójta  Gminy  Świedziebnia  z  dnia  16  października  2008  r., 
Zarządzeniem  Nr  30/2008  Wójta  Gminy  Świedziebnia  z  dnia  28  października 
2008r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości        13.867.614,43 zł w tym:
     1) subwencja ogólna                             7.579.316 zł
     2) dotacje z budżetu państwa                   3.927.925 zł
     3) dotacje z samorządu powiatu                          104.700 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           14.117.614,43 zł, w tym:
       1) wydatki bieżące – 12.748.386,43 zł, w tym: 



a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        6.009.430,62 zł 
b) dotacje z budżetu                                                          396.541 zł
c) obsługa długu                                                                  84.000 zł

      2) wydatki majątkowe                                                        1.363.284 zł

Tabelaryczne  zestawienie  zmian  w  planie  wydatków  budżetowych  określają 
załączniki Nr 1, 3, 4.
Zmianie ulega załącznik Nr 6 i 7.

§ 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 XXI/80/2008 dokonuje się następujących  zmian w budżecie gminy na 
2008 rok.
Plan  dochodów  i  wydatków  budżetowych  zwiększa  się  o  kwotę  209.642  zł 
a w szczególności: 

−w „Oświacie i wychowaniu –pozostałej działalności” o kwotę 23.832 zł: na 
sfinansowanie  prac  komisji  kwalifikacyjnej  i  egzaminacyjnej  powołanej  do 
rozpatrzenia wniosków nauczycieli  o wyższy stopień awansu zawodowego – 
132 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 
młodocianych pracowników /II i III transza/ -23.700 zł
−w „Pomocy społecznej” o kwotę 2.044 zł na wypłaty dodatków w wysokości 
250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w środowisku w 2008 r.
−w  „Edukacyjnej  opiece  wychowawczej”   zwiększa  się  dotację  celową 
w kwocie  183.766  zł:  na  dofinansowanie  zakupu  podręczników  dla  dzieci 
rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w 
kl.  I-III  szkoły  podstawowej”wyprawka  szkolna”  -  190  zł 
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej  dla uczniów o charakterze 
socjalnym -183.576 zł.

Dotację  wprowadza  się  na  podstawie  decyzji  Wojewody  Kujawsko-  
Pomorskiego  Nr  WFB.I.3011-52/08  z  dnia  23  października  2008  roku,  
Nr WFB.I.3011-54/08 z dnia 30 października 2008 roku, Nr WFB.I.3011-
55/08 z dnia 6 listopada 2008 r., Nr WFB.I.3011-58/08 z dnia 12 listopada 
2008 r.



Po stronie wydatków:
Wprowadzone  dotacje  po  stronie  wydatków  przeznacza  się  na  cele  określone 
w decyzjach dysponenta środków.

−w  „Rolnictwie  i  łowiectwie”  zmniejsza  się  plan  na  zakupy  inwestycyjne 
o kwotę  25.000  zł  ze  zwrotu  podatku  Vat  a  zwiększa  się  o  17.000  zł  plan 
w „Drogach  publicznych gminnych”  w celu  wprowadzenia  planu na  zakupy 
inwestycyjne  (zakup  pługa  do  odśnieżania)w  kwocie  12.000  zł,  o  5.000  zł 
zwiększa  się  plan  na  wydatki  inwestycyjne  tj.  na  inwentaryzację 
przebudowanych dróg Janowo-Brodniczka  i Zasadki, zwiększa się o 3.000 zł 
plan usług obcych( wynajem autobusu do dowożenia) w „dowożeniu uczniów 
do  szkół”  oraz  o  5.000  zł  na  materiały  i  usługi  remontowe  sieci  w  Stacji 
Uzdatniania Wody.
Pozostałe  zmiany  dotyczą  zadań  oświatowych,  gdzie  przesunięcia  dotyczą 
przede wszystkim zabezpieczenia  środków na wynagrodzenia dla nauczycieli 
i pracowników nie będących nauczycielami. 

Przewodniczący Rady 
 /-/ Kazimierz Bejger


