
UCHWAŁA NR VII/33/2011 

RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA 

z dnia 14 czerwca 2011 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2011 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, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 

162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, nr 

175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. nr 180, poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 

420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz.142 i poz.146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 

230), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 

2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz.1578, Nr 

257 poz.1726)  

 

Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  W uchwale Nr IV/6/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 stycznia 2011 r. 

zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr V/17/2011 z dnia 10 marca 2011r., uchwała Rady Gminy 

Nr VI/24/2011 z dnia 19 maja 2011r.; oraz Zarządzeniem Wójta Nr 10/2011 z dnia 29 marca 

2011r., Zarządzeniem Wójta Nr 17/2011 z dnia 11 maja 2011 r., Zarządzeniem Wójta Nr 

19/2011 z dnia 30 maja 2011 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1 ust. 1 zwiększa  się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok o kwotę 291.105 zł do 

wysokości33.503.967 zł, z tego: 

 

1) dochody bieżące w kwocie 29.852.647 zł; 

2) dochody majątkowe w kwocie 3.651.320 zł; 

  zgodnie z załącznikiem Nr  1.  

 

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

 

      1) Dochody własne w kwocie 12.520.448 zł; 

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

 innych zadań   zleconych odrębnymi ustawami w kwocie  4.044.540 zł; 

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

 organami administracji rządowej w kwocie  439.826 zł; 

     4) Subwencje w kwocie 13.107.462 zł 

     5) Środki z budżetu Unii Europejskiej 3.391.691 zł; 

 

 



3) w § 2. ust.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 1.143.549 zł 

do wysokości 40.189.391 zł, z   

  tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości       28.956.411 zł;   

     2) wydatki majątkowe w wysokości 11.232.980 zł;  

  w tym : wydatki inwestycyjne - 10.940.290 zł 

   dotacje na inwestycje - 292.690 zł 

     zgodnie z załącznikiem Nr 2 . 

4) w § 2. ust.2. wprowadza się zmiany do limitów wydatków na wieloletnie programy   

inwestycyjne w latach 2011 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3  i zadania inwestycyjne w  

 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3A;      

5) w § 3 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 852.444 zł do wysokości 6.685.424 zł, który 

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.  

6) w § 4 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów  do wysokości 7.854.292 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 4. 

7) w § 9 ust. 2 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych  na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Zławieś Wielka do wysokości 6.685.424 zł; 

8) w § 9 ust. 3 zmniejsza się limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji 

papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 392.372 zł 

9) w § 11 ust 1 pkt. b, kwotę planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.832.980 zł, 

zastępuje się kwotą  6.685.424 zł; 

10)  w § 11 ust 1 pkt. c kwotę spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji 

papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.168.868 zł 

zastępuje się kwotą 392.372 zł 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 

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

 

 

 

       Przewodnicząca Rady Gminy                             Małgorzata Kutnik 

 

                                                           Małgorzata Kutnik 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁYNR VII/33/2011  

RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA   

Z DNIA 14 CZERWCA 2011 ROKU  

 

1. Wprowadza się do planu dochodów i wydatków darowizny, które wpłynęły do budżetu 

gminy w Złejwsi Wielkiej, zgodnie z przeznaczeniem w następujących wysokościach:  

- z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Zławieś Mała – 7.000,- zł 

-   z przeznaczeniem dla HDK – 1.304,- zł 

2. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn ” Projekt budowy hali sportowej 

w Szkole Podstawowej w Przysieku” – 24.600 zł 

3. W wyniku rozliczenia środków z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 

2010 roku zwiększa się plan wydatków w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85154 o 

kwotę 52.444 zł.  

4. W związku z przyznaną pomocą finansową na zadanie pn „Remont Świetlicy Wiejskiej w 

miejscowości Siemoń” w kwocie 142.430 zł zwiększa się plan dochodów o powyższą kwotę. 

5. Na podstawie pisma Nr GOPS0717-226/2011 z dnia 01.06.2011 roku dokonuje się 

przesunięć środków w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, w celu zabezpieczenia wypłaty 

zasiłków stałych oraz składek zdrowotnych w kwocie 23.900 zł 

6. W związku z pracami dodatkowymi związanymi z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w 

miejscowościach: Zławieś Wielka, Zawieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, 

Toporzysko zwiększa się wartość inwestycji  o kwotę 1.100.000 zł. 

7. W związku z koniecznością prac dodatkowych w celu zakończenia budowy Wiejskiej 

Świetlicy Integracyjnej w Złejwsi Wielkiej zwiększa się wartość zadania o kwotę 132.000 zł. 

8. W związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich RP, 

zabezpiecza się w budżecie składkę na rok 2011 w wysokości 2.300 zł 

9. Wprowadza się do budżetu po stronie przychodów wolne środki w kwocie 776.496 zł 

10. W związku z koniecznością wprowadzenia robót dodatkowych do zadania inwestycyjnego 

pn "Budowa sieci wod- kan na terenie gminy" zwiększa się wartość zadania o kwotę 70.000 

zł 

11. Zwiększa się plan wydatków zadania pn "ASTRO-BAZA" przyszkolne obserwatorium 

astronomiczne o kwotę 17.000 zł 

12. W związku z Aneksem Nr 5 do umowy ramowej projektu systemowego  "Zadbaj dzisiaj o 

lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyznano środki na 2011 

rok w kwocie 140.370,01 zł.  


