
UCHWAŁA NR XXXII/194/2010 

RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 

239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 

166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze 

zm.) w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę  

o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r, o zmianie ustawy -

Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215 poz. 1664)   

 

Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  W uchwale Nr XXIX/179/209 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 grudnia 2009 roku, 

zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/189/2010 z dnia 12 stycznia 2010 roku, wprowadza 

się następujące zmiany : 

 

1)   w § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok o kwotę 887.007 zł do 

wysokości 30.808.380 zł , z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie  28.590.880 zł; 

2) dochody majątkowe w kwocie 2.217.500 zł; 

zgodnie z załącznikiem Nr  1. 

 

   w § 1 ust.2  dochody, o których mowa w ust 1. obejmują : 

      1) Dochody własne w kwocie 11.451.783 zł; 

      2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  

 innych zadań   zleconych odrębnymi ustawami w kwocie  3.965.988 zł, 

      3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z         

 organami administracji rządowej w kwocie  371.800  zł, zgodnie z załącznikiem nr 1A; 

      4) Subwencje w kwocie 13.072.589 zł 

         5) Środki z budżetu Unii Europejskiej 1.946.220 zł; 

 

2)  w § 2 ust. 1 zwiększa się  łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 1.571.007 zł 

do wysokości 37.435.837 zł , z tego: 



1) wydatki bieżące w wysokości       27.835.237 zł;   

2) wydatki majątkowe w wysokości   9.600.600 zł; 

zgodnie z załącznikiem 2. 

  

w § 2 ust. 2 wprowadza się zmiany do : 

1) Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012  

zgodnie z  załącznikiem nr 3  i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z 

załącznikiem nr 3A; 

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy  

strukturalnych i  Funduszu Spójności w wysokości 1.946.220 zł, zgodnie z 

załącznikiem nr 4.                                                                                                                    

3) w § 3 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 684.000 zł do wysokości 6.627.457 zł , który 

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.  

 4) w § 4 zwiększa się kwotę planowanych przychodów do wysokości 7.797.001 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 5. 

5)  § 6 otrzymuje brzmienie " Ustala się dochody  z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i 

kar administracyjnych w kwocie 228.287 zł oraz wydatki na cele zawiązane z ochroną 

środowiska w kwocie 228.287 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6" 

6)  w § 8 ust 2 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Zławieś Wielka do wysokości 6.627.457 zł; 

7)  w § 12 ust .1 pkt b kwotę 5.943.457 zł planowanego deficytu zastępuje się kwotą 6.627.457 

zł 

8)  w § 15 wprowadza się zmiany do prognozy łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na 

koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7.   

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 

gminy tj. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach. 

 

 

 

       Przewodniczący Rady Gminy 

  

            Zbigniew Drewnowski 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XXXII/194 

z dnia 24 lutego 2010 roku 

 

 

 

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2010 roku Nr WFB.I.3011-

1/10 zwiększono plan dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 paragraf 2030 

o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego " 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 

 

2. Wprowadza się do budżetu inwestycje, które nie zostały zakończone w 2009 roku oraz nowe 

zakupy inwestycyjne : 

 

      "Budowa sieci wod-kan w miejscowości Przysiek(p. Gawełek) - 150.000 zł 

      "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarne Błoto(Sumińska, Cichocki) - 59.000 zł 

      "Rozbudowa remizy w miejscowości Siemoń" - 50.000 zł 

 

 

      Zakupy inwestycyjne: 

 

    " Zakup autobusu szkolnego" - 90.000 zł 

    " Zakup zestawu inkasenckiego" - 7.500 zł 

    " Zakup pieca /baza UG/" - 4.100 zł 

      Zwiększa się wartość środków przeznaczonych na "Zakup pomp wod-kan" o kwotę 20.000 zł 

 

3. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r, o zmianie ustawy - Prawo ochrony 

środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) z dniem 1 

stycznia 2010 r.  likwiduje się: 

 powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej 

"powiatowymi funduszami",  

 gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej "gminnymi 

funduszami" 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych powiatowych i gminnych funduszy 

stają się odpowiednio dochodami budżetów powiatów i budżetów gmin oraz podlegają 

przekazaniu na rachunki odpowiednio budżetów powiatów i budżetów gmin. Powiaty i gminy 

zobowiązane są dostosować uchwały budżetowe na rok 2010 do przepisów niniejszej ustawy w 

terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. 

 

W związku z powyższym wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków środki 

zgromadzone na wyodrębnionym rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

powiększone o planowane przychody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej 

kwocie 228.287 zł. 

 

4. Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu; " Mały Odkrywca w Przedszkolu w 

Złejwsi Małej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 



środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w 2009 roku, ujmuje się w 

budżecie kwotę przyznaną na 2010 rok na realizację projektu w wysokości 8.720 zł. 

 

5. Wprowadza się do budżetu nowe zadania pn" Budowa wiejskiej świetlicy integracyjnej w 

miejscowości Zławieś Wielka", które realizowane będzie w ramach działania "Odnowa i 

rozwój wsi ".Wartość zadania w 2010 roku 800.000 zł, kwota dofinansowania 500.000 zł 

oraz zadanie pn." Budowa sanitariatów  w SP Czarne Błoto" o wartości 15.000 zł 

 

6. Dokonuje się przesunięć środków między paragrafami w ramach działu. 

 
 


